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ค ำนิยม 

นับว่าเป็นโอกาสและประโยชน์ที่ส าคัญ อีกเรื่องหนึ่งที่ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ผลิตต ารา 
ในลักษณะคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้ขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับปัญหาตามวัยและพัฒนาการของผู้เรียน และมีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน เข้ากับวิธีการ
ลูกเสือ ครู อาจารย์ ผู้ก ากับลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ จะได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยก าลังก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ดังนั้น ความถูกต้องและชัดเจนในเรื่องการจัด
กิจกรรมลูกเสือ จึงเป็นต าราและคู่มือทางการวิชาการ ส าหรับกิจกรรมลูกเสือเพ่ือจะใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรอบรู้ สามารถช่วยตนเองได้ อันจะเป็นแรงผลักดันให้การศึกษาของ
ประเทศไทยมีความเจริญเท่าเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอารยประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก ขอขอบคุณ
และให้ก าลังใจต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ และผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาเล่มนี้ทุกท่าน ที่ได้เสียสละ ก าลังความคิด จนท าให้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการลูกเสืออย่างมาก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(นายการณุ สกุลประดษิฐ)์

ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร



ค ำนิยม 
 

 
 

 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับ
ครูผู้สอน ลูกเสือ เนตรนารี ที่จะใช้ส าหรับวางแผนการสอน การวัดและการประเมินผู้เรียน จัดท าขึ้นโดยมี
เป้าหมายส าคัญ คือ เสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ส าหรับ
ครูผู้สอนน าไปใช้เป็นหลักการในการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นตาม
ความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน ตามบริบทแต่ละภูมิภาค 
 หลักส าคัญของเอกสารชุดนี้ นอกเหนือจากเสนอแนวทางด้านเนื ้อหาสาระส าคัญ วิธีสอน  
ที่เหมาะสม การวัดและประเมินผล ตัวอย่างแบบทดสอบ วิธีทดสอบ แล้วยังสามารถต่อยอดทางความคิด
ของครูผู้สอนได้ เนื่องจากเป้าหมายที่ต้องการคือ การน าเอากระบวนการลูกเสือมาจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ในการท ากิจกรรมอย่างครบวงจร เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามกระบวนการของลูกเสือ จึงเชื่อได้ว่า หากผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติได้แล้ว จะเป็นคนดีในสังคมต่อไป 
 ขอขอบคุณ ผู้ร่วมด าเนินการในการจัดท าคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต 
ในสถานศึกษาทุกภาคส่วน ที่เล็งเห็นประโยชน์ในการท าเอกสารชุดนี้จนส าเร็จเรียบร้อย สามารถเผยแพร่ได้ 
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในที่สุด 
 
 
 
 
      นายประเสริฐ บุญเรือง 

      รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
         เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 

 
 
 
 
 
 

(นายประเสรฐิ บุญเรอืง)

รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

เลขาธกิารส�านกังานลกูเสอืแหง่ชาติ
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คำ�นำ�

 ส�านักการลูกเสอืยุวกาชาดและกิจการนักเรยีน ส�านักงานปลดักระทรวงศึกษาธกิารร่วมกบั

สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี  

พฒันาโครงการสง่เสรมิและพฒันากจิกรรมลกูเสอืทกัษะชวีติในสถานศกึษา มวีตัถุประสงคเ์พือ่เสรมิสรา้ง 

ทกัษะชวีติใหเ้ดก็และเยาวชนในสถานศกึษาดว้ยกระบวนการลกูเสอื โดยใหเ้ดก็และเยาวชนลงมอืปฏบิตัิ

ดว้ยตนเอง ในการท�ากจิกรรมอยา่งครบวงจร ตัง้แต่การศกึษา วเิคราะห ์วางแผน ปฏบิตัติามแผน ประเมนิ 

และปรบัปรงุการจดักจิกรรม รวมถงึการท�างานเป็นระบบหมูต่ามกระบวนการลกูเสอื ซึง่กจิกรรมดงักลา่ว

เป็นการพฒันาความเป็นมนุษยแ์บบองคร์วม ทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ สงัคม และสตปัิญญา ท�าใหเ้ดก็และ

เยาวชนมรีะเบยีบวนิยั มจีติส�านึกในการท�าความดเีพือ่ท�าประโยชน์ใหก้บัครอบครวั ชุมชน สงัคม และ

ประเทศชาต ิต่อไป

 เริม่จากการศกึษาความเป็นไปได ้ ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ  

จดัประชมุผูเ้ชีย่วชาญทัง้ดา้นลกูเสอื ดา้นทกัษะชวีติ รวมทัง้ดา้นการพฒันาเดก็และเยาวชน เพือ่ก�าหนด

กรอบโครงสรา้งหลกัสตูรลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ ทีส่อดคลอ้งกบัปัญหาตามวยัและพฒันาการดา้นต่าง ๆ  

ของลกูเสอืแต่ละประเภท

 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต ฉบับทดลอง สมาคมวางแผนครอบครวั 

แหง่ประเทศไทยฯ ไดเ้ริม่ใชใ้นปี พ.ศ. 2553 มโีรงเรยีนจากทกุภมูภิาคของประเทศเขา้รว่มโครงการ จ�านวน 

26 โรงเรยีน โดยไดด้�าเนินการควบคูไ่ปกบัการวจิยัและประเมนิผลการใชคู้ม่อื และท�าการปรบัปรุงคูม่อื

ครัง้แรกเมือ่ เมษายน พ.ศ. 2554 โดยไดเ้พิม่เตมิ เพลง เกม นิทาน เรือ่งสัน้และเน้ือหาใหค้รบถว้นยิง่ขึน้

 การปรบัปรงุครัง้ทีส่อง มถุินายน พ.ศ. 2559 เกดิขึน้ตามขอ้เสนอแนะจากการประชมุปฏบิตักิาร 

“การขบัเคลื่อนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนดว้ยกระบวนการลูกเสอื” ซึ่งจดัโดยส�านักการลูกเสอื ยุวกาชาด 

และกจิการนักเรยีน ส�านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร โดยยดึขอ้บงัคบัคณะลูกเสอืแห่งชาตวิ่าดว้ย 

การปกครอง หลกัสูตรและวชิาพเิศษลูกเสอื และเพิม่จ�านวนแผนการจดักจิกรรมให้ครบ 40 ชัว่โมง  

เพือ่ครอบคลมุสาระทีจ่�าเป็นอยา่งครบถว้น เป็นการเตรยีมการขยายผลในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ทัว่ประเทศ และไดแ้บ่งคู่มอืออกเป็น 11 เล่ม ส�าหรบัลูกเสอืแต่ละชัน้ปี  

เพือ่ความสะดวกของผูส้อน รวมทัง้ทางส�านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีนไดด้�าเนินการวจิยั

และประเมนิผลการใชคู้ม่อืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ จ�านวน 53 โรงเรยีน คูข่นานกบั

สมาคมวางแผนครอบครวัแหง่ประเทศไทยฯ ดว้ย

 ส�านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน และสมาคมวางแผนครอบครวัแหง่ประเทศไทยฯ 

ขอขอบพระคณุหน่วยงานและบุคลากรทุกทา่นทีม่สีว่นรว่มในโครงการใหส้�าเรจ็ลุล่วง ณ โอกาสน้ี ตัง้แต่ 

การริเริ่มโครงการการจดัท�าหลกัสูตรและคู่มือ การทดลองวิจยัและประเมินผลการใช้คู่มือ รวมทัง้ 

การปรบัปรงุคูม่อืทัง้ 2 ครัง้ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คูม่อืชดุน้ีจะชว่ยสง่เสรมิใหก้จิการลกูเสอืของประเทศไทย  

ซึง่ด�าเนินมาครบวาระ 108 ปี ในปี พ.ศ. 2562 น้ี ไดเ้ป็นเครือ่งมอืส�าคญัและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

ต่อการพฒันาเดก็และเยาวชนของชาตติ่อไป

ส�ำนักกำรลกูเสือ ยวุกำชำดและกิจกำรนักเรียน

ส�ำนักงำนปลดักระทรวงศึกษำธิกำร
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สารบัญ 

 หน้า 

1 
4 

คํานิยม 
คํานํา 
คําชี้แจงการใช้คู่มือ 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 - 3 
   หนํวยที่ 1 ปฐมนิเทศ 

แผนการจัดกจิกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศ(วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ) 7 
   หนํวยที่ 2 วิชาโครงการ 

แผนการจัดกจิกรรมที่ 2 การอนุรกัษ๑และรํวมแก๎ไขทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 26 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 3 การอนุรกัษ๑และสืบสานวัฒนธรรม 31 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 4 ชํวยกนัดูแลรักษาสาธารณสมบัติชุมชน ชาติ 37 

   หนํวยที่ 3  วิชาบริการ 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 5 บริการ 42 

   หนํวยที่ 4  วิชาสงัคมสงเคราะห๑ 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 6 สังคมสงเคราะห๑ 63 

   หนํวยที่ 5  วิชาเดินทางไกลและอยูํคํายพกัแรม 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 7 เดนิทางไกลและอยูํคํายพักแรม 98 

   หนํวยที่ 6 สขุภาพ อนามยั 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 8 คาํนิยมทางสุขภาพทีผ่ิด 125 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 9 เพศสมัพันธ๑ปลอดภยัด๎วยถุงยางอนามัย 136 

   หนํวยที่ 7 ดาํเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 10 การใช๎เงินอยํางมคีุณคํา 140 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 11 การวางแผนการใช๎เงนิสํวนตัว 143 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 12 การหารายได๎ระหวํางเรียน 150 

   หนํวยที่ 8 การคิดวิเคราะห๑ ตัดสินใจ แกไ๎ขปัญหา 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 13 ความเสีย่งที่เลี่ยงได ๎ 152 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 14 การแก๎ไขความขัดแย๎งด๎วยสันต ิ 159 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 15 การติดเกมและ IT มผีลอยํางไรตอํเยาวชน 171 

   หนํวยที่ 9 จดุดี จดุด๎อย และการพัฒนาตนเอง 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 16 ศรัทธา....สูํการพัฒนาตนเอง 176 
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สารบัญ 

 หน้า 

1 
4 

คํานิยม 
คํานํา 
คําชี้แจงการใช้คู่มือ 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 - 3 
   หนํวยที่ 1 ปฐมนิเทศ 

แผนการจัดกจิกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศ(วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ) 7 
   หนํวยที่ 2 วิชาโครงการ 

แผนการจัดกจิกรรมที่ 2 การอนุรกัษ๑และรํวมแก๎ไขทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 26 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 3 การอนุรกัษ๑และสืบสานวัฒนธรรม 31 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 4 ชํวยกนัดูแลรักษาสาธารณสมบัติชุมชน ชาติ 37 

   หนํวยที่ 3  วิชาบริการ 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 5 บริการ 42 

   หนํวยที่ 4  วิชาสงัคมสงเคราะห๑ 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 6 สังคมสงเคราะห๑ 63 

   หนํวยที่ 5  วิชาเดินทางไกลและอยูํคํายพกัแรม 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 7 เดนิทางไกลและอยูํคํายพักแรม 98 

   หนํวยที่ 6 สขุภาพ อนามยั 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 8 คาํนิยมทางสุขภาพทีผ่ิด 125 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 9 เพศสมัพันธ๑ปลอดภยัด๎วยถุงยางอนามัย 136 

   หนํวยที่ 7 ดาํเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 10 การใช๎เงินอยํางมคีุณคํา 140 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 11 การวางแผนการใช๎เงนิสํวนตัว 143 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 12 การหารายได๎ระหวํางเรียน 150 

   หนํวยที่ 8 การคิดวิเคราะห๑ ตัดสินใจ แกไ๎ขปัญหา 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 13 ความเสีย่งที่เลี่ยงได ๎ 152 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 14 การแก๎ไขความขัดแย๎งด๎วยสันต ิ 159 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 15 การติดเกมและ IT มผีลอยํางไรตอํเยาวชน 171 

   หนํวยที่ 9 จดุดี จดุด๎อย และการพัฒนาตนเอง 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 16 ศรัทธา....สูํการพัฒนาตนเอง 176 
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สารบัญ(ต่อ) 

 หน้า 

แผนการจัดกจิกรรมที่ 17 ลมใต๎ปีก 184 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 18 สูกํารยอมรับและชัยชนะ (ให๎โอกาสการเป็นผู๎นาํ) 191 

   หนํวยที่ 9  จุดดี จุดดอ๎ย และการพัฒนาตนเอง (ตํอ) 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 19 รู๎จักตนเอง 197 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 20 ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑ 210 

   หนํวยที่ 10 รักและศรัทธาสถาบันชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 21  ประวัติการเสยีดินแดนไทย 217 

   หนํวยที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 22 รักษ๑เมืองไทยโตไปไมํโกง 229 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 23 รักที่รับผิดชอบและปลอดภัย 235 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 24 ประพฤติชอบด๎วยกาย วาจา ใจ 242 

   หนํวยที่ 12 สมัพันธภาพและการสือ่สาร 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 25 การพูดจาสุภาพ 246 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 26 การเลือกคูํครอง 250 

   หนํวยที่ 13 ประเมินผล 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 27 การประเมินผล 255 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  แนวคิดเรือ่งทักษะชีวิต 270 
ภาคผนวก ข  กิจกรรมลูกเสือเสรมิสร๎างทกัษะชีวิต 281 
บรรณานุกรม 284 
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คําชี้แจงการใช้คู่มือ 

คูํมือสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้  จัดทําขึ้นสําหรับผู๎
กํากับลูกเสือใช๎เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีจํานวน 11 เลํม แยกตามชั้นปี สําหรับลูกเสือ 4 
ประเภท คือ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต มีเนื้อหาที่สอดคล๎องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการ
ด๎านตําง ๆ ของลูกเสือแตํละประเภท นอกจากนี้ยังมี เนื้อหาครบถ๎วน เป็นไปตามข๎อบังคับคณะ
ลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ อีกด๎วย  

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตในคูํมือชุดนี้ ได๎ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร๎างทักษะชีวิตเข๎ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช๎ระบบหมูํหรือกลุํมยํอย โดยให๎เด็กเป็น
ศูนย๑กลาง และมีผู๎ใหญํทําหน๎าที่ชํวยเหลือและสํงเสริมให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ในกลุํม แนะนํา สั่งสอน 
และฝึกอบรมให๎สามารถพึ่งตนเองได๎ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอสํวนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร๎างคุณคําในตนเอง รวมทั้งใช๎ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ๎นไปสูํเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 

การเรียงลําดับแผนการจัดกิจกรรม จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในข๎อบังคับคณะ
ลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ  การนําไปใช๎ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกวําแผนการจัด
กิจกรรมใดควรใช๎เมื่อใด 

องค๑ประกอบในการประชุมกอง เน๎นการใช๎ชีวิตกลางแจ๎ง นอกห๎องเรียน ใกล๎ชิดธรรมชาติ  
เรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง เกม และการบริการผู๎อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช๎ แบํงออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การสํารวจและการรายงาน 
การวิเคราะห๑และการประเมิน เกมและการแขํงขัน การบําเพ็ญประโยชน๑   มีการออกแบบกิจกรรม
เพื่อให๎ลูกเสือได๎ใช๎กระบวนการกลุํมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สร๎างองค๑ความรู๎และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให๎ลูกเสือได๎ประยุกต๑ใช๎สิ่งที่ได๎เรียนรู๎
ในชีวิตจริงอีกด๎วย  

เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบด๎วย 
1. กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติ (ไมํรวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 
2. กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติที่ชํวยเสริมสร๎างทักษะชีวิตด๎านคุณธรรม

จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตํอสํวนรวม 
3. กิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคมตํอเหตุการณ๑และสภาพปัญหา

ของเด็กแตํละวัย 
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1
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สารบัญ(ต่อ) 

 หน้า 

แผนการจัดกจิกรรมที่ 17 ลมใต๎ปีก 184 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 18 สูกํารยอมรับและชัยชนะ (ให๎โอกาสการเป็นผู๎นาํ) 191 

   หนํวยที่ 9  จุดดี จุดดอ๎ย และการพัฒนาตนเอง (ตํอ) 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 19 รู๎จักตนเอง 197 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 20 ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑ 210 

   หนํวยที่ 10 รักและศรัทธาสถาบันชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 21  ประวัติการเสยีดินแดนไทย 217 

   หนํวยที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 22 รักษ๑เมืองไทยโตไปไมํโกง 229 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 23 รักที่รับผิดชอบและปลอดภัย 235 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 24 ประพฤติชอบด๎วยกาย วาจา ใจ 242 

   หนํวยที่ 12 สมัพันธภาพและการสือ่สาร 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 25 การพูดจาสุภาพ 246 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 26 การเลือกคูํครอง 250 

   หนํวยที่ 13 ประเมินผล 
แผนการจัดกจิกรรมที่ 27 การประเมินผล 255 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  แนวคิดเรือ่งทักษะชีวิต 270 
ภาคผนวก ข  กิจกรรมลูกเสือเสรมิสร๎างทกัษะชีวิต 281 
บรรณานุกรม 284 
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คําชี้แจงการใช้คู่มือ 

คูํมือสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้  จัดทําขึ้นสําหรับผู๎
กํากับลูกเสือใช๎เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีจํานวน 11 เลํม แยกตามชั้นปี สําหรับลูกเสือ 4 
ประเภท คือ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต มีเนื้อหาที่สอดคล๎องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการ
ด๎านตําง ๆ ของลูกเสือแตํละประเภท นอกจากนี้ยังมี เนื้อหาครบถ๎วน เป็นไปตามข๎อบังคับคณะ
ลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ อีกด๎วย  

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตในคูํมือชุดนี้ ได๎ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร๎างทักษะชีวิตเข๎ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช๎ระบบหมูํหรือกลุํมยํอย โดยให๎เด็กเป็น
ศูนย๑กลาง และมีผู๎ใหญํทําหน๎าที่ชํวยเหลือและสํงเสริมให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ในกลุํม แนะนํา สั่งสอน 
และฝึกอบรมให๎สามารถพึ่งตนเองได๎ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอสํวนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร๎างคุณคําในตนเอง รวมทั้งใช๎ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ๎นไปสูํเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 

การเรียงลําดับแผนการจัดกิจกรรม จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในข๎อบังคับคณะ
ลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ  การนําไปใช๎ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกวําแผนการจัด
กิจกรรมใดควรใช๎เมื่อใด 

องค๑ประกอบในการประชุมกอง เน๎นการใช๎ชีวิตกลางแจ๎ง นอกห๎องเรียน ใกล๎ชิดธรรมชาติ  
เรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง เกม และการบริการผู๎อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช๎ แบํงออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การสํารวจและการรายงาน 
การวิเคราะห๑และการประเมิน เกมและการแขํงขัน การบําเพ็ญประโยชน๑   มีการออกแบบกิจกรรม
เพื่อให๎ลูกเสือได๎ใช๎กระบวนการกลุํมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สร๎างองค๑ความรู๎และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให๎ลูกเสือได๎ประยุกต๑ใช๎สิ่งที่ได๎เรียนรู๎
ในชีวิตจริงอีกด๎วย  

เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบด๎วย 
1. กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติ (ไมํรวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 
2. กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติที่ชํวยเสริมสร๎างทักษะชีวิตด๎านคุณธรรม

จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตํอสํวนรวม 
3. กิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคมตํอเหตุการณ๑และสภาพปัญหา

ของเด็กแตํละวัย 
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ผูก้�ากบัลกูเสอืใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมลกูเสอื มจี�านวน 11 เล่ม แยกตามชัน้ปี ส�าหรบัลกูเสอื 

4 ประเภท คอื ลกูเสอืส�ารอง ลกูเสอืสามญั ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ และลกูเสอืวสิามญั
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คูํมือแตํละเลํม ได๎จัดทําตารางหนํวยกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรม 40 ชั่วโมง เพื่อให๎เห็น
ภาพรวมของการจัดกจิกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตของลูกเสือในแตํละระดับชั้น และมีหมายเหตุ
บอกไว๎ในตารางชํองขวาสุด วําเป็นแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต 

แผนการจัดกิจกรรมประกอบด๎วย  จุดประสงค๑การเรียนรู๎ เนื้อหา สื่อการเรียนรู๎ กิจกรรม การ
ประเมินผล องค๑ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู๎ เรื่องที่เป็นประโยชน๑) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ผู๎สอนควรทําความเข๎าใจให๎ชัดเจนวําเป็นจุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านความรู๎ เจตคติ หรือ

ทักษะ เพื่อจัดกิจกรรมได๎ตรงตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎แตํละด๎าน  
จุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านความรู๎  มีจุดเน๎นที่การตั้งประเด็นให๎วิเคราะห๑ สังเคราะห๑เนื้อหา 

ความรู๎ ให๎เข๎าใจอยํางถํองแท๎ และสามารถนําไปใช๎ได๎ในชีวิตจริง 
จุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านเจตคติ มีจุดเน๎นที่อารมณ๑ความรู๎สึก และการตั้งประเด็นให๎ผู๎เรียน

ได๎แลกเปลี่ยนและตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเองกับสมาชิกกลุํมคนอื่น ๆ  
จุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านทักษะ เน๎นที่การทําความเข๎าใจในขั้นตอนการลงมือทําทักษะ และ

ได๎ทดลองและฝึกฝนจนชํานาญ 
บางแผนการจัดกิจกรรมมีจุดประสงค๑การเรียนรู๎ซ๎อนกันมากกวํา 1 ด๎าน ให๎เน๎นด๎านที่เป็น

จุดประสงค๑หลักของแผนการจัดกิจกรรม 
เนื้อหา  
เป็นผลการเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นหลังการสอน ผู๎สอนควรตรวจสอบวําผู๎เรียนได๎เนื้อหาครบถ๎วน

หรือไมํ 
ส่ือการเรียนรู้ 
เป็นสื่อ อุปกรณ๑ ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม เชํน แผนภูมิเพลง เกม ใบงาน ใบความรู๎ และเรื่องที่

เป็นประโยชน๑ ซึ่งมีรายละเอียดอยูํในภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
กิจกรรม  
กิจกรรมลูกเสือยังคงแบบแผนของลูกเสือไว๎ คือ การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง  และ

เพลง เกม นิทาน เรื่องที่เป็นประโยชน๑ ซึ่งใสํไว๎ในทุกแผนการจัดกิจกรรม โดยผู๎กํากับลูกเสือสามารถ
ปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสม ผู๎สอนควรจัดกิจกรรมตามที่ได๎ออกแบบไว๎เรียงตามลําดับขั้นตอน
การจัดกิจกรรม นอกจากนี้กํอนการจัดกิจกรรมควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรมให๎เข๎าใจอยํางถํองแท๎
ทุกขั้นตอน ศึกษาใบความรู๎สําหรับผู๎สอน และใบงานสําหรับผู๎เรียน เพื่อที่ผู๎สอนจะได๎จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให๎ได๎เนื้อหาตรงตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎มากที่สุด 

ทั้งนี้ผู๎กํากับควรทําความเขา๎ใจแนวคิดเรื่องทกัษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต 
ให๎ถํองแท๎ด๎วย โดยศึกษาได๎จากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข   
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การประเมินผล 
สามารถประเมินได๎ทั้งระหวํางการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแล๎ว ตามแนวทางที่ได๎ให๎ไว๎ 

ในแตํละแผนการจัดกิจกรรม 
องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได๎หลายองค๑ประกอบในการจัดกิจกรรมแตํละครั้ง ในที่นี้ได๎ระบุเพียง

องค๑ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเทํานั้น 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
เป็นสื่อ อุปกรณ๑ ตามรายการที่ระบุไว๎ในสื่อการเรียนรู๎ เชํน เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู๎ 

และเรื่องที่เป็นประโยชน๑ ฯลฯ หากมีข๎อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคูํมือชุดนี้ กรุณาติดตํอที่ 
สมาคมวางแผนครอบครัวแหํงประเทศไทย ฯ   
เลขที่ 8 วิภาวดีรังสิต 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท๑  0-2941-2320  ตํอ 151  โทรสาร 0-2561-5130
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• ส�านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน

 ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร

 ถนนราชด�าเนินนอก เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300

 โทรศพัท ์02-628-6365 โทรสาร 02-628-6402

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3  9 

คูํมือแตํละเลํม ได๎จัดทําตารางหนํวยกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรม 40 ชั่วโมง เพื่อให๎เห็น
ภาพรวมของการจัดกจิกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตของลูกเสือในแตํละระดับชั้น และมีหมายเหตุ
บอกไว๎ในตารางชํองขวาสุด วําเป็นแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต 

แผนการจัดกิจกรรมประกอบด๎วย  จุดประสงค๑การเรียนรู๎ เนื้อหา สื่อการเรียนรู๎ กิจกรรม การ
ประเมินผล องค๑ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู๎ เรื่องที่เป็นประโยชน๑) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ผู๎สอนควรทําความเข๎าใจให๎ชัดเจนวําเป็นจุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านความรู๎ เจตคติ หรือ

ทักษะ เพื่อจัดกิจกรรมได๎ตรงตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎แตํละด๎าน  
จุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านความรู๎  มีจุดเน๎นที่การตั้งประเด็นให๎วิเคราะห๑ สังเคราะห๑เนื้อหา 

ความรู๎ ให๎เข๎าใจอยํางถํองแท๎ และสามารถนําไปใช๎ได๎ในชีวิตจริง 
จุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านเจตคติ มีจุดเน๎นที่อารมณ๑ความรู๎สึก และการตั้งประเด็นให๎ผู๎เรียน

ได๎แลกเปลี่ยนและตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเองกับสมาชิกกลุํมคนอื่น ๆ  
จุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านทักษะ เน๎นที่การทําความเข๎าใจในขั้นตอนการลงมือทําทักษะ และ

ได๎ทดลองและฝึกฝนจนชํานาญ 
บางแผนการจัดกิจกรรมมีจุดประสงค๑การเรียนรู๎ซ๎อนกันมากกวํา 1 ด๎าน ให๎เน๎นด๎านที่เป็น

จุดประสงค๑หลักของแผนการจัดกิจกรรม 
เนื้อหา  
เป็นผลการเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นหลังการสอน ผู๎สอนควรตรวจสอบวําผู๎เรียนได๎เนื้อหาครบถ๎วน

หรือไมํ 
ส่ือการเรียนรู้ 
เป็นสื่อ อุปกรณ๑ ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม เชํน แผนภูมิเพลง เกม ใบงาน ใบความรู๎ และเรื่องที่

เป็นประโยชน๑ ซึ่งมีรายละเอียดอยูํในภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
กิจกรรม  
กิจกรรมลูกเสือยังคงแบบแผนของลูกเสือไว๎ คือ การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง  และ

เพลง เกม นิทาน เรื่องที่เป็นประโยชน๑ ซึ่งใสํไว๎ในทุกแผนการจัดกิจกรรม โดยผู๎กํากับลูกเสือสามารถ
ปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสม ผู๎สอนควรจัดกิจกรรมตามที่ได๎ออกแบบไว๎เรียงตามลําดับขั้นตอน
การจัดกิจกรรม นอกจากนี้กํอนการจัดกิจกรรมควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรมให๎เข๎าใจอยํางถํองแท๎
ทุกขั้นตอน ศึกษาใบความรู๎สําหรับผู๎สอน และใบงานสําหรับผู๎เรียน เพื่อที่ผู๎สอนจะได๎จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให๎ได๎เนื้อหาตรงตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎มากที่สุด 

ทั้งนี้ผู๎กํากับควรทําความเขา๎ใจแนวคิดเรื่องทกัษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต 
ให๎ถํองแท๎ด๎วย โดยศึกษาได๎จากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข   

10 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

การประเมินผล 
สามารถประเมินได๎ทั้งระหวํางการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแล๎ว ตามแนวทางที่ได๎ให๎ไว๎ 

ในแตํละแผนการจัดกิจกรรม 
องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได๎หลายองค๑ประกอบในการจัดกิจกรรมแตํละครั้ง ในที่นี้ได๎ระบุเพียง

องค๑ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเทํานั้น 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
เป็นสื่อ อุปกรณ๑ ตามรายการที่ระบุไว๎ในสื่อการเรียนรู๎ เชํน เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู๎ 

และเรื่องที่เป็นประโยชน๑ ฯลฯ หากมีข๎อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคูํมือชุดนี้ กรุณาติดตํอที่ 
สมาคมวางแผนครอบครัวแหํงประเทศไทย ฯ   
เลขที่ 8 วิภาวดีรังสิต 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท๑  0-2941-2320  ตํอ 151  โทรสาร 0-2561-5130



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
4

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 11 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 - 6 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 2 - 3 

12 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวสิามัญชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5-6 และปวช.2- 3 

ช่ือหน่วยกิจกรรมตาม
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจัดกิจกรรม 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. การปฐมนิเทศ (วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ) 1 

2. วิชาโครงการ 2. การอนุรักษ๑และรํวมแกไ๎ข
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม

4 วิชาพิเศษ 

3. การอนุรักษ๑และสืบสานวัฒนธรรม 2 ทักษะชีวิต 

4. ชํวยกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
ชุมชน  ชาติ

2 ทักษะชีวิต 

3. วิชาบริการ 5. บริการ 2 วิชาพิเศษ 

4. วิชาสังคมสงเคราะห์ 6. สังคมสงเคราะห๑ 2 วิชาพิเศษ 

5. วิชาเดินทางไกล
และอยู่ค่ายพักแรม

7. เดินทางไกลและอยูคํํายพักแรม 2 วิชาพิเศษ 

6. สุขภาพ อนามัย 8. คํานิยมทางสขุภาพที่ผิด 2 ทักษะชีวิต 

9. เพศสัมพันธ๑ปลอดภัยด๎วยถุงยางอนามัย 2 ทักษะชีวิต 

7. ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
 พอเพียง 

10. การใช๎เงินอยาํงมคีุณคํา 1 ทักษะชีวิต 

11. การวางแผนการใช๎เงินสํวนตัว 1 ทักษะชีวิต 

12. การหารายได๎ระหวํางเรียน 1 ทักษะชีวิต 

8. การคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ
แก้ไขปัญหา

13. ความเสี่ยงที่เลี่ยงได๎ 1 ทักษะชีวิต 

14. การแก๎ไขความขัดแย๎งด๎วยสันติ 1 ทักษะชีวิต 

15. การติดเกมและ IT มีผลอยํางไร
ตอํเยาวชน

1 ทักษะชีวิต 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
5

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 11 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 - 6 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 2 - 3 

12 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวสิามัญชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5-6 และปวช.2- 3 

ช่ือหน่วยกิจกรรมตาม
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจัดกิจกรรม 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. การปฐมนิเทศ (วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ) 1 

2. วิชาโครงการ 2. การอนุรักษ๑และรํวมแกไ๎ข
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม

4 วิชาพิเศษ 

3. การอนุรักษ๑และสืบสานวัฒนธรรม 2 ทักษะชีวิต 

4. ชํวยกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
ชุมชน  ชาติ

2 ทักษะชีวิต 

3. วิชาบริการ 5. บริการ 2 วิชาพิเศษ 

4. วิชาสังคมสงเคราะห์ 6. สังคมสงเคราะห๑ 2 วิชาพิเศษ 

5. วิชาเดินทางไกล
และอยู่ค่ายพักแรม

7. เดินทางไกลและอยูคํํายพักแรม 2 วิชาพิเศษ 

6. สุขภาพ อนามัย 8. คํานิยมทางสขุภาพที่ผิด 2 ทักษะชีวิต 

9. เพศสัมพันธ๑ปลอดภัยด๎วยถุงยางอนามัย 2 ทักษะชีวิต 

7. ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
 พอเพียง 

10. การใช๎เงินอยาํงมคีุณคํา 1 ทักษะชีวิต 

11. การวางแผนการใช๎เงินสํวนตัว 1 ทักษะชีวิต 

12. การหารายได๎ระหวํางเรียน 1 ทักษะชีวิต 

8. การคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ
แก้ไขปัญหา

13. ความเสี่ยงที่เลี่ยงได๎ 1 ทักษะชีวิต 

14. การแก๎ไขความขัดแย๎งด๎วยสันติ 1 ทักษะชีวิต 

15. การติดเกมและ IT มีผลอยํางไร
ตอํเยาวชน

1 ทักษะชีวิต 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
6

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 13 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวสิามัญชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5-6 และปวช.2-3 
ช่ือหน่วยกิจกรรมตามข้อบังคับ

คณะลูกเสือแห่งชาติ 
ช่ือแผนการจัดกิจกรรม 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 

9. จุดดี จุดด้อย
และการพัฒนาตนเอง

16. ศรัทธา...สูํการพัฒนาตนเอง 1 ทักษะชีวิต 
17. ลมใต๎ปีก 1 ทักษะชีวิต 
18. สูํการยอมรับและชัยชนะ

(ให๎โอกาสการเป็นผู๎นํา)
2 ทักษะชีวิต 

19. รู๎จักตนเอง 2 ทักษะชีวิต 
20. ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑ 2 ทักษะชีวิต 

10. รักและศรัทธาสถาบันชาติ  
ศาสน์ กษัตริย์

21. ประวัติการเสียดินแดนไทย 3 ทักษะชีวิต 

11. คุณธรรม จริยธรรม 22. รักษ๑เมืองไทยโตไปไมํโกง 2 ทักษะชีวิต 
23. รักที่รับผิดชอบและปลอดภัย 2 ทักษะชีวิต 
24. ประพฤติชอบด๎วยกาย วาจา ใจ 2 ทักษะชีวิต 

12. สัมพันธภาพ
และการสื่อสาร

25. การพูดจาสุภาพ 2 ทักษะชีวติ 
26. การเลือกคูํครอง 2 ทักษะชีวิต 

13. ประเมินผล 27. การประเมินผล 2 

รวม  13  หน่วยกิจกรรม รวม  27 แผนการจัดกิจกรรม 48 

หมายเหตุ  แผนกิจกรรมนี้เป็นแผนทางเลือกให๎ลูกเสือเลอืกตามความสนใจและความตอ๎งการ 

14 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2–3) 

หน่วยที่ 1   ปฐมนิเทศ 
แผนการจัดกิจกรรมที ่1  การปฐมนิเทศ (วชิาพิเศษลูกเสือวิสามัญ) เวลา  1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเลอืกเรียนวิชาพิเศษ ตามความถนัดและความสนใจของตนเองได๎ 

2. เนื้อหา
หลักสูตรเครือ่งหมายวิชาพเิศษลูกเสือวิสามัญ จํานวน 11 วิชา 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือร๎องเพลง  
4.2 ผู๎กํากับลูกเสือสนทนาซักถามถึงประสบการณ๑ ความสนใจ และความถนัดของลูกเสือแตํละ 

คน เพือ่พิจารณาเลือกวิชาพิเศษตามหลกัสูตรตามขอ๎บังคับของคณะลูกเสอืแหํงชาติ วําด๎วย 
 การปกครอง หลกัสูตร และวิชาพิเศษลูกเสอืวิสามัญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2529 
4.3 ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลูกเสือแตํละหมูํศึกษาใบความรู๎ และเลือกวิชาพิเศษทีส่นใจ 

คนละ 2 วิชา(ไมซํ้ํากับวิชาบังคับตามหลกัสูตร) 
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือจัดกลุมํลูกเสอืตามความสนใจของลกูเสือ 
4.5 ผู๎กํากับลูกเสือสรุปและนัดหมายเพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมตาม 

หลักสูตรวิชาพิเศษ 

5. การประเมินผล
สังเกตความรํวมมอืในการปฏิบัติกิจกรรม 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 13 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวสิามัญชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5-6 และปวช.2-3 
ช่ือหน่วยกิจกรรมตามข้อบังคับ

คณะลูกเสือแห่งชาติ 
ช่ือแผนการจัดกิจกรรม 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

หมายเหตุ 

9. จุดดี จุดด้อย
และการพัฒนาตนเอง

16. ศรัทธา...สูํการพัฒนาตนเอง 1 ทักษะชีวิต 
17. ลมใต๎ปีก 1 ทักษะชีวิต 
18. สูํการยอมรับและชัยชนะ

(ให๎โอกาสการเป็นผู๎นํา)
2 ทักษะชีวิต 

19. รู๎จักตนเอง 2 ทักษะชีวิต 
20. ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑ 2 ทักษะชีวิต 

10. รักและศรัทธาสถาบันชาติ  
ศาสน์ กษัตริย์

21. ประวัติการเสียดินแดนไทย 3 ทักษะชีวิต 

11. คุณธรรม จริยธรรม 22. รักษ๑เมืองไทยโตไปไมํโกง 2 ทักษะชีวิต 
23. รักที่รับผิดชอบและปลอดภัย 2 ทักษะชีวิต 
24. ประพฤติชอบด๎วยกาย วาจา ใจ 2 ทักษะชีวิต 

12. สัมพันธภาพ
และการสื่อสาร

25. การพูดจาสุภาพ 2 ทักษะชีวติ 
26. การเลือกคูํครอง 2 ทักษะชีวิต 

13. ประเมินผล 27. การประเมินผล 2 

รวม  13  หน่วยกิจกรรม รวม  27 แผนการจัดกิจกรรม 48 

หมายเหตุ  แผนกิจกรรมนี้เป็นแผนทางเลือกให๎ลูกเสือเลอืกตามความสนใจและความตอ๎งการ 

14 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2–3) 

หน่วยที่ 1   ปฐมนิเทศ 
แผนการจัดกิจกรรมที ่1  การปฐมนิเทศ (วชิาพิเศษลูกเสือวิสามัญ) เวลา  1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเลอืกเรียนวิชาพิเศษ ตามความถนัดและความสนใจของตนเองได๎ 

2. เนื้อหา
หลักสูตรเครือ่งหมายวิชาพเิศษลูกเสือวิสามัญ จํานวน 11 วิชา 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือร๎องเพลง  
4.2 ผู๎กํากับลูกเสือสนทนาซักถามถึงประสบการณ๑ ความสนใจ และความถนัดของลูกเสือแตํละ 

คน เพือ่พิจารณาเลือกวิชาพิเศษตามหลกัสูตรตามขอ๎บังคับของคณะลูกเสอืแหํงชาติ วําด๎วย 
 การปกครอง หลกัสูตร และวิชาพิเศษลูกเสอืวิสามัญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2529 
4.3 ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลูกเสือแตํละหมูํศึกษาใบความรู๎ และเลือกวิชาพิเศษทีส่นใจ 

คนละ 2 วิชา(ไมซํ้ํากับวิชาบังคับตามหลกัสูตร) 
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือจัดกลุมํลูกเสอืตามความสนใจของลกูเสือ 
4.5 ผู๎กํากับลูกเสือสรุปและนัดหมายเพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมตาม 

หลักสูตรวิชาพิเศษ 

5. การประเมินผล
สังเกตความรํวมมอืในการปฏิบัติกิจกรรม 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
8

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 15 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
เพลง 

เกียรติศักดิ์ลูกเสือ 

ลูกเสือ ลกูเสือ ไว๎ศักดิ์ซิลกูเสือชาย ลูกเสือ ลกูเสือ ไว๎ลายซิลูกเสือไทย 
รักเกียรติ และวินัย แข็งแรง และอดทน   เราจะบําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน๑ตอํผู๎อื่น 

 แม๎ลําบากตรากตรําก็จะทําใหส๎ําเร็จ ทาํ ทํา ทํา ข๎าสัญญาวําจะทํา  
เสียชีพอยําเสยีสัตย๑  รักชาติใหม๎ั่นไว๎   ดังนามอันเกรียงไกรพระมงกุฎทรงประทาน 

ใบความรู้ 

การฝึกอบรมลกูเสอืวิสามัญ ในเบื้องตน๎เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมลกูเสือวิสามัญ ซึ่งใช๎
ระยะเวลาไมคํวรเกิน 6 เดือน จากนั้นลกูเสือจะเข๎าพิธีประจํากอง และเรียนตามหลักสูตรโดยจะมีวิชาพิเศษ 
ตามขอ๎บังคับคณะลูกเสอืแหํงชาติ วําด๎วยการปกครอง หลักสูตร วิชาพิเศษ ลูกเสอืวิสามัญวสิามัญ ซึ่งมี
จํานวน 11 วิชา เพื่อรับเครือ่งหมาย ดังนี้ 

1. วิชาการลูกเสือ
หลักสูตร   

(1) ได๎รับการฝึกอบรมวิชาผู๎กํากับลูกเสอืขั้นความรูเ๎บื้องต๎น 
ประเภทลูกเสือสํารองหรือลูกเสือสามัญอยํางใดอยํางหนึ่ง 

(2) ได๎ทดลองปฏิบัติหน๎าที่ผู๎กาํกับลูกเสือสาํรอง หรือลูกเสือ
สามัญ ในกองลูกเสอืเป็นที่พอใจ ของผู๎กาํกับลกูเสือใน
กองนัน้ๆ เป็นเวลาไมํนอ๎ยกวํา 3 เดือน  

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
1. บรรยายแนวการฝึกอบรมลูกเสือสาํรองหรอืสามัญได๎
2. สามารถปฏิบัติหน๎าที่ผูก๎ํากับหรือลองผูก๎ํากับลกูเสือวิสามัญได๎อยาํงมคีุณภาพ
3. ทําหน๎าที่เป็นผู๎ชํวยผู๎กํากับหรือรองผู๎ชํวยผู๎กาํกบัลูกเสือสามัญหรอืสํารองได๎

แนวการจัดฝึกอบรม 

16 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

1. สํงลูกเสือวิสามัญไปเข๎ารับการฝึกอบรมวิชาผู๎กาํกับลูกเสอืสํารองหรือสามัญกับหนํวยงานอืน่ๆ
ที่เปิดการฝึกอบรม

2. กองลูกเสือวิสามัญเปิดการฝึกอบรมวิชาผู๎กาํกบัลูกเสือสํารองหรอืลูกเสอืสามัญให๎กับลกูเสือ
วิสามัญในกองลูกเสือนัน้ๆ

3. ให๎ลูกเสอืวิสามัญปฏิบัติหนา๎ที่ในการฝึกอบรมลกูเสือสาํรอง หรือลูกเสือสามัญไมํนอ๎ยกวํา 3
เดือน จนเป็นที่เชื่อได๎แนํวําลกูเสือวิสามัญผู๎นัน้ปฏิบัติหน๎าที่ไดอ๎ยํางมีคุณภาพ

ทั้งนี้การฝกึอบรมวิชาผู๎กํากับลูกเสอืสํารองหรือสามัญนัน้ สํานักงานลูกเสอืแหํงชาตไิด๎กาํหนด
หลักสูตรและตารางการฝึกอบรมตลอดจนวิธีการฝึกอบรมไว๎ในคูํมอืการฝกึอบรมวิชาผู๎กาํกับลกูเสือแตํละ
ประเภท ดังนัน้ ผู๎ที่จัดการฝึกอบรมจะตอ๎งดําเนินการฝึกอบรมไปตามหลกัการวิชาการฝึกอบรมอยําง
ครบถ๎วน จึงจะถือได๎วําเป็นการฝึกอบรมที่สมบูรณ๑ 

2. วิชาเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
หลักสูตร 

เดินทางไกลไปกับลูกเสอืวิสามัญเป็นเวลา 4 วัน 
ติดตํอกัน (อยูํทีค่ํายพักแรม 3 คืน) หรือเดนิ 
ทางไกลไปกับลูกเสอืวิสามัญ 2 ครั้ง แตํละครั้งใช๎ 
เวลา 48 ชั่วโมง โดยอยูํคํายพกัแรม 2 คืน ไมํนบั 
เวลาเดินทางไปและกลับ การเดินทางไกลดังกลําว 
ลูกเสือจดัการเองโดยตลอด ทั้งนี้ ด๎วยความ 
เห็นชอบของผู๎กํากับลูกเสอืวิสามัญ การเดิน 
ทางไกลและแรมคืนต๎องไดม๎าตรฐานสงู  

การเดินทางไกลทางบก หรือทางน้าํภายในประเทศหรือตํางประเทศก็ได๎ ต๎องแสดงวําในการเดนิทางต๎องใช๎
ความอดทน การพึง่ตนเอง ความคิดริเริม่ ความมานะและการเป็นผู๎นํา กับต๎องทาํสมดุปูมรายงานการ
เดินทางยื่นตํอผูก๎ํากับลูกเสือวิสามัญด๎วย 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
1. อธิบายถึงความสาํคัญของการเดินทางไกลและอยูํคาํยพกัแรมได๎
2. วางแผนการเดินทางไกลและอยูคํํายพักแรมได๎
3. ปฏิบัติและสอบวิชาพิเศษการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎

รอง
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
เพลง 

เกียรติศักดิ์ลูกเสือ 

ลูกเสือ ลกูเสือ ไว๎ศักดิ์ซิลกูเสือชาย ลูกเสือ ลกูเสือ ไว๎ลายซิลูกเสือไทย 
รักเกียรติ และวินัย แข็งแรง และอดทน   เราจะบําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน๑ตอํผู๎อื่น 

 แม๎ลําบากตรากตรําก็จะทําใหส๎ําเร็จ ทาํ ทํา ทํา ข๎าสัญญาวําจะทํา  
เสียชีพอยําเสยีสัตย๑  รักชาติใหม๎ั่นไว๎   ดังนามอันเกรียงไกรพระมงกุฎทรงประทาน 

ใบความรู้ 

การฝึกอบรมลกูเสอืวิสามัญ ในเบื้องตน๎เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมลกูเสือวิสามัญ ซึ่งใช๎
ระยะเวลาไมคํวรเกิน 6 เดือน จากนั้นลกูเสือจะเข๎าพิธีประจํากอง และเรียนตามหลักสูตรโดยจะมีวิชาพิเศษ 
ตามขอ๎บังคับคณะลูกเสอืแหํงชาติ วําด๎วยการปกครอง หลักสูตร วิชาพิเศษ ลูกเสอืวิสามัญวสิามัญ ซึ่งมี
จํานวน 11 วิชา เพื่อรับเครือ่งหมาย ดังนี้ 

1. วิชาการลูกเสือ
หลักสูตร   

(1) ได๎รับการฝึกอบรมวิชาผู๎กํากับลูกเสอืขั้นความรูเ๎บื้องต๎น 
ประเภทลูกเสือสํารองหรือลูกเสือสามัญอยํางใดอยํางหนึ่ง 

(2) ได๎ทดลองปฏิบัติหน๎าที่ผู๎กาํกับลูกเสือสาํรอง หรือลูกเสือ
สามัญ ในกองลูกเสอืเป็นที่พอใจ ของผู๎กาํกับลกูเสือใน
กองนัน้ๆ เป็นเวลาไมํนอ๎ยกวํา 3 เดือน  

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
1. บรรยายแนวการฝึกอบรมลูกเสือสาํรองหรอืสามัญได๎
2. สามารถปฏิบัติหน๎าที่ผูก๎ํากับหรือลองผูก๎ํากับลกูเสือวิสามัญได๎อยาํงมคีุณภาพ
3. ทําหน๎าที่เป็นผู๎ชํวยผู๎กํากับหรือรองผู๎ชํวยผู๎กาํกบัลูกเสือสามัญหรอืสํารองได๎

แนวการจัดฝึกอบรม 
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1. สํงลูกเสือวิสามัญไปเข๎ารับการฝึกอบรมวิชาผู๎กาํกับลูกเสอืสํารองหรือสามัญกับหนํวยงานอืน่ๆ
ที่เปิดการฝึกอบรม

2. กองลูกเสือวิสามัญเปิดการฝึกอบรมวิชาผู๎กาํกบัลูกเสือสํารองหรอืลูกเสอืสามัญให๎กับลกูเสือ
วิสามัญในกองลูกเสือนัน้ๆ

3. ให๎ลูกเสอืวิสามัญปฏิบัติหนา๎ที่ในการฝึกอบรมลกูเสือสาํรอง หรือลูกเสือสามัญไมํนอ๎ยกวํา 3
เดือน จนเป็นที่เชื่อได๎แนํวําลกูเสือวิสามัญผู๎นัน้ปฏิบัติหน๎าที่ไดอ๎ยํางมีคุณภาพ

ทั้งนี้การฝกึอบรมวิชาผู๎กํากับลูกเสอืสํารองหรือสามัญนัน้ สํานักงานลูกเสอืแหํงชาตไิด๎กาํหนด
หลักสูตรและตารางการฝึกอบรมตลอดจนวิธีการฝึกอบรมไว๎ในคูํมอืการฝกึอบรมวิชาผู๎กาํกับลกูเสือแตํละ
ประเภท ดังนัน้ ผู๎ที่จัดการฝึกอบรมจะตอ๎งดําเนินการฝึกอบรมไปตามหลกัการวิชาการฝึกอบรมอยําง
ครบถ๎วน จึงจะถือได๎วําเป็นการฝึกอบรมที่สมบูรณ๑ 

2. วิชาเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
หลักสูตร 

เดินทางไกลไปกับลูกเสอืวิสามัญเป็นเวลา 4 วัน 
ติดตํอกัน (อยูํทีค่ํายพักแรม 3 คืน) หรือเดนิ 
ทางไกลไปกับลูกเสอืวิสามัญ 2 ครั้ง แตํละครั้งใช๎ 
เวลา 48 ชั่วโมง โดยอยูํคํายพกัแรม 2 คืน ไมํนบั 
เวลาเดินทางไปและกลับ การเดินทางไกลดังกลําว 
ลูกเสือจดัการเองโดยตลอด ทั้งนี้ ด๎วยความ 
เห็นชอบของผู๎กํากับลูกเสอืวิสามัญ การเดิน 
ทางไกลและแรมคืนต๎องไดม๎าตรฐานสงู  

การเดินทางไกลทางบก หรือทางน้าํภายในประเทศหรือตํางประเทศก็ได๎ ต๎องแสดงวําในการเดนิทางต๎องใช๎
ความอดทน การพึง่ตนเอง ความคิดริเริม่ ความมานะและการเป็นผู๎นํา กับต๎องทาํสมดุปูมรายงานการ
เดินทางยื่นตํอผูก๎ํากับลูกเสือวิสามัญด๎วย 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
1. อธิบายถึงความสาํคัญของการเดินทางไกลและอยูํคาํยพกัแรมได๎
2. วางแผนการเดินทางไกลและอยูคํํายพักแรมได๎
3. ปฏิบัติและสอบวิชาพิเศษการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎

แนวกำรจดัฝึกอบรม
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แนวการจัดการฝึกอบรม 
ภาคทฤษฎี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือที่ใช๎คูมํือหลักสูตรวาชาพิเศษนี้ควรจัดแบํงเนื้อหาไว๎ให๎เหมาะสมใน

การสอนประจําคาบเรยีน ปกติในภาคทฤษฎีโดยใช๎วิธีสอนด๎วยการบรรยายหรืออภิปรายกลุํมหรือสาธิต ฯลฯ 
ตามแตํผ๎ูบังคับบัญชาจะเห็นสมควรและเหมาะสม 

ภาคปฏิบัติ ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือควรให๎ลูกเสอืวิสามัญรํวมกนักําหนดและวางแผนดาํเดินการปฏิบัติ
จริง เพื่อทําการทดสอบวิชาพิเศษเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 

การประเมินผล ผู๎บังคับบัญชาลกูเสือทีม่อบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญวิชาเดินทางไกล
และการอยูคํํายพักแรมให๎กับลูกเสอืวิสามัญใหป๎ฏิบัติตามข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสอืวิสามัญ ของสํานกังานลูกเสือแหํงชาติ 

3. วิชาโครงการ
หลักสูตร 

(1) เลือกวางโครงการและสละเวลาทํางานตามโครงการอยาํน๎อง 6 
เดือน และบันทกึกิจกรรมตํางๆไว๎ด๎วยให๎เสนอรายงาน
ความกา๎วหน๎าตามโครงการตํอผูก๎ํากับลูกเสือวสิามัญอยําง
น๎อย 3ครั้ง พรอ๎มทั้งบนัทึกกิจกรรมตาํงๆ และอาจเสนอ
แผนภูมิแผนที่ประกอบด๎วยก็ได ๎

(2) โครงการหมายถึงงานที่จดัทําขึ้นเองโดยใช๎ทกัษะมี
ผลประโยชน๑ได๎ ลูกเสอืเป็นผู๎เลือกเองลูกเสือเลอืกเรื่องใด
จะต๎องได๎รับความเห็นชอบจากผู๎กํากับลูกเสอืวิสามัญกอํน 

(3) เมื่อลูกเสือได๎ปฏิบัติสําเร็จตามโครงการแล๎วใหแ๎สดงผลงานวํา
ได๎มาตรฐานและเป็นที่พอใจผู๎กํากับลูกเสอืวิสามัญ 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
1. บอกความหมาย ประเภท และประโยชน๑ของโครงการได๎
2. เลือกโครงการที่เหมาะสมกับกจิการลูกเสือได๎ถกูต๎อง
3. การเสนอโครงการ การบันทึกการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงแก๎ไขในการดําเนินการตาม

โครงการ 
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แนวการจัดการฝึกอบรม (การเปิดประชุมกอง 6 ครั้ง) 
1. เปิด – ปิด ประชุมกองในการจัดกิจกรรมแตํละครั้งตามขั้นตอน
2. กลวิธีในการฝกึอบรม

2.1.บรรยาย Lecture
2.2.อภิปรายกลุํม Group Discussion
2.3.อภิปรายเป็นคณะ Panel Discussion
2.4.ระดมสมอง Brain Storming

3. วัสดุอุปกรณ๑
3.1.แผนภูมิ แผํนโปรํงใส “โครงการ”

4. วิชาผู้ฝึกสอน
หลักสูตร  

(1) ผํานการฝึกอบรมขั้นความรู๎เบื้องตน๎ประเภท  
ใดประเภทหนึง่ของหลักสูตรลูกเสือสํารอง สามญั  
สามัญรุํนใหญ ํ
(2) สามารถทําการฝึกสอนวิชาลูกเสอืตามประเภท 
ที่ตนรับการอบรมมาแล๎วอยาํงน๎อย 2 วิชา 
(3) ได๎ทําการสอนเป็นทีพ่อใจของผู๎กํากับกอง 
นั้น ๆ เป็นเวลา 3 เดือน โดยสอนอยาํงน๎อย 2 วิชา 
วิชาละ 3 ครั้ง 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
1. อธิบายเนือ้หาหลักสูตรผ๎ูกาํกับลูกเสือสาํรอง สามัญหรือสามัญรุนํใหญํ ขั้นความรู๎เบื้องตน๎

ประเภทใดประเภทหนึ่ง
2. ทําการสอนวิชาลูกเสือตามประเภทที่ตนผาํนการฝึกอบรมมาไดอ๎ยํางน๎อย 2 วิชา
3. ปฏิบัติหน๎าที่เป็นรองผู๎กาํกับในกองลูกเสือสาํรอง สามัญ สามัญรุํนใหญํ ประเภทใดประเภทหนึ่ง

ได๎เป็นอยํางดี

แนวการจัดการฝึกอบรม 
1. ลูกเสือวิสามัญที่จะขอรับเครือ่งหมายวิชาพเิศษ “วิชาผู๎ฝึกสอน” จะต๎องสมัครเข๎ารับการ

ฝึกอบรม และผํานการฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือสาํรอง สามัญ สามัญรุํนใหญํ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น
ประเภทใดประเภทหนึ่ง

วชิาพเิศษน้ี

น้อย 3 ครัง้

ด�าเนิน
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แนวการจัดการฝึกอบรม 
ภาคทฤษฎี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือที่ใช๎คูมํือหลักสูตรวาชาพิเศษนี้ควรจัดแบํงเนื้อหาไว๎ให๎เหมาะสมใน

การสอนประจําคาบเรยีน ปกติในภาคทฤษฎีโดยใช๎วิธีสอนด๎วยการบรรยายหรืออภิปรายกลุํมหรือสาธิต ฯลฯ 
ตามแตํผ๎ูบังคับบัญชาจะเห็นสมควรและเหมาะสม 

ภาคปฏิบัติ ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือควรให๎ลูกเสอืวิสามัญรํวมกนักําหนดและวางแผนดาํเดินการปฏิบัติ
จริง เพื่อทําการทดสอบวิชาพิเศษเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 

การประเมินผล ผู๎บังคับบัญชาลกูเสือทีม่อบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญวิชาเดินทางไกล
และการอยูคํํายพักแรมให๎กับลูกเสอืวิสามัญใหป๎ฏิบัติตามข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสอืวิสามัญ ของสํานกังานลูกเสือแหํงชาติ 

3. วิชาโครงการ
หลักสูตร 

(1) เลือกวางโครงการและสละเวลาทํางานตามโครงการอยาํน๎อง 6 
เดือน และบันทกึกิจกรรมตํางๆไว๎ด๎วยให๎เสนอรายงาน
ความกา๎วหน๎าตามโครงการตํอผูก๎ํากับลูกเสือวสิามัญอยําง
น๎อย 3ครั้ง พรอ๎มทั้งบนัทึกกิจกรรมตาํงๆ และอาจเสนอ
แผนภูมิแผนที่ประกอบด๎วยก็ได ๎

(2) โครงการหมายถึงงานที่จดัทําขึ้นเองโดยใช๎ทกัษะมี
ผลประโยชน๑ได๎ ลูกเสอืเป็นผู๎เลือกเองลูกเสือเลอืกเรื่องใด
จะต๎องได๎รับความเห็นชอบจากผู๎กํากับลูกเสอืวิสามัญกอํน 

(3) เมื่อลูกเสือได๎ปฏิบัติสําเร็จตามโครงการแล๎วใหแ๎สดงผลงานวํา
ได๎มาตรฐานและเป็นที่พอใจผู๎กํากับลูกเสอืวิสามัญ 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
1. บอกความหมาย ประเภท และประโยชน๑ของโครงการได๎
2. เลือกโครงการที่เหมาะสมกับกจิการลูกเสือได๎ถกูต๎อง
3. การเสนอโครงการ การบันทึกการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงแก๎ไขในการดําเนินการตาม

โครงการ 
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แนวการจัดการฝึกอบรม (การเปิดประชุมกอง 6 ครั้ง) 
1. เปิด – ปิด ประชุมกองในการจัดกิจกรรมแตํละครั้งตามขั้นตอน
2. กลวิธีในการฝกึอบรม

2.1.บรรยาย Lecture
2.2.อภิปรายกลุํม Group Discussion
2.3.อภิปรายเป็นคณะ Panel Discussion
2.4.ระดมสมอง Brain Storming

3. วัสดุอุปกรณ๑
3.1.แผนภูมิ แผํนโปรํงใส “โครงการ”

4. วิชาผู้ฝึกสอน
หลักสูตร  

(1) ผํานการฝึกอบรมขั้นความรู๎เบื้องตน๎ประเภท  
ใดประเภทหนึง่ของหลักสูตรลูกเสือสํารอง สามญั  
สามัญรุํนใหญ ํ
(2) สามารถทําการฝึกสอนวิชาลูกเสอืตามประเภท 
ที่ตนรับการอบรมมาแล๎วอยาํงน๎อย 2 วิชา 
(3) ได๎ทําการสอนเป็นทีพ่อใจของผู๎กํากับกอง 
นั้น ๆ เป็นเวลา 3 เดือน โดยสอนอยาํงน๎อย 2 วิชา 
วิชาละ 3 ครั้ง 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
1. อธิบายเนือ้หาหลักสูตรผ๎ูกาํกับลูกเสือสาํรอง สามัญหรือสามัญรุนํใหญํ ขั้นความรู๎เบื้องตน๎

ประเภทใดประเภทหนึ่ง
2. ทําการสอนวิชาลูกเสือตามประเภทที่ตนผาํนการฝึกอบรมมาไดอ๎ยํางน๎อย 2 วิชา
3. ปฏิบัติหน๎าที่เป็นรองผู๎กาํกับในกองลูกเสือสาํรอง สามัญ สามัญรุํนใหญํ ประเภทใดประเภทหนึ่ง

ได๎เป็นอยํางดี

แนวการจัดการฝึกอบรม 
1. ลูกเสือวิสามัญที่จะขอรับเครือ่งหมายวิชาพเิศษ “วิชาผู๎ฝึกสอน” จะต๎องสมัครเข๎ารับการ

ฝึกอบรม และผํานการฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือสาํรอง สามัญ สามัญรุํนใหญํ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น
ประเภทใดประเภทหนึ่ง
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2. การสมคัรเข๎ารับการฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือ สามารถสมคัรไดด๎ังนี้
2.1.โรงเรียนในส่วนกลาง สามารถสมัครเข๎ารับการฝึกอบรมได๎ที่

- สํานักงานลูกเสือแหํงชาต ิ
- หนํวยราชการตาํงๆ เชํน สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ฯลฯ หรือสโมสรลูกเสือตาํงๆ ที่ขออนุญาตเปิด
การฝึกอบรม 

2.2.โรงเรียนในส่วนภูมิภาค สมารถสมคัรเข๎ารับการฝึกอบรมได๎ที่ 
- สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาตาํงๆ 
- จังหวัดตํางๆ 
- สโมสรลูกเสอืของจัดหวดัหรือโรงเรียน ฯลฯ 

3. โรงเรียนใดที่มีลกูเสอืวิสามัญเลอืกสอบวิชาพิเศษผู๎ฝึกสอนเป็นจํานวนมาก(40 คน)ก็สามารถขอ
อนุญาตเปิดอบรมผู๎กํากับลูกเสอื ขั้นความรู๎เบือ้งต๎น ประเภทใดประเภทหนึง่

4. ลูกเสือวิสามัญที่ผํานการฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสอื ขั้นความรู๎เบือ้งต๎นประเภทใดแล๎วจะต๎องไป
สมัครเป็นรองผู๎กํากับลูกเสือในโรงเรียนตํางๆ ที่มีกองลูกเสอืตามประเภทที่ตนผํานการฝึกอบรม

5. การสมคัรเป็นรองผู๎กาํกับลูกเสือนัน้ ให๎เขียนใบสมัครตามแบบใบสมัคร (ล.ส.2)
6. หลังจากได๎รับการแตํงตั้งเป็นรองผู๎กาํกับลูกเสอืแล๎ว จะต๎องได๎รับมอบหมายจากผู๎กํากับลูกเสอื

ให๎สอนวิชาตาํงๆ 1 ภาคเรียน อยํางน๎อย 2 วิชา  วิชาละ 3 ครั้ง
7. ผลการสอนวิชาตํางๆ ทีไ่ด๎รับมอบหมายจะต๎องเป็นที่พอใจของผูก๎ํากับลูกเสือโดยมคีะแนนผําน

เกณฑ๑การประเมินผลทีก่ําหนดไวไ๎มํต่ํากวํา 40 คะแนน  จึงถือวําผําน

5. วิชาขับรถยนต์
หลักสูตร 
1. มีความรูค๎วามสามารถในเรื่องตอํไปนี้

ก. ขับรถยนต๑ได๎
ข. ซํอมเครื่องหรือขอ๎บกพรอํงเล็กน๎อยและเปลีย่น
ยางรถยนต๑ได๎

2. สามารถผํานการทดสอบและได๎รับใบอนุญาตขบัรถยนต๑
สํวนบุคคลจากนายทะเบียนจังหวัด

3. รู๎จักและสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได๎
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วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
1. สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได๎ถูกตอ๎ง
2. สามารถใช๎และบํารุงรักษารถยนต๑เบื้องตน๎ได๎
3. สามารถขับรถยนต๑และผํานการทดสอบได๎รับใบอนุญาตขับรถยนต๑สํวนบุคคลได๎

แนวทางการฝึกอบรม 
1. ให๎การอบรมใหม๎ีความรู๎ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก
2. ให๎มีความรู๎เรื่องเครื่องหมายและสัญญาณจราจรทางบก
3. ให๎มีความรู๎ การใช๎และการบํารุงรักษารถยนต๑

6. วิชายิงปืน
หลักสูตร 

(1) รู๎จักกฎแหํงความปลอดภัยเกี่ยวกับการยิงปืนวาํต๎องมากํอนอื่น
ใด รู๎จักสํวนตํางๆของปืนและวิธีใช๎ การรักษาและการทําความ
สะอาด 

(2) แสดงเป้าตามกําหนดทีย่ิงไดด๎๎วยตนเองภายใน 6 สัปดาห๑ที่แล๎ว 
สําหรับการทดสอบได๎ทําแตม๎ไมํน๎อยกวําทีก่ําหนดไว๎ เป้าทีย่ิง
จะต๎องได๎รับการรับรองจากผู๎สอนตามที่ได๎รับแตํงตั้งไว๎ 

(3) ภาคปฏิบัติการยงิ ใช๎ปืนยาวอัดลมและปืนไรเฟลิลูกกรด 
ก. ปืนยาวอัดลม ระยะยิง 25 ฟุต ทํายิง ทํานอน ทํานั่ง ทาํคุกเขํา ทํายนื ใช๎เป้ามาตรฐานของเอน็.อาร๑.

เอ.ชนิดละ 5 ตาวัว ยิงตาวัวละ 5 นัด รวมยิงทาํละ 25 นัด กําหนดเวลายงินัดละ 1 นาท ี
การตัดสิน โดยนับเป้าตาวัวที่ได๎แต๎มต่าํสุดของแตํละเป้าตาวัวต๎องไมํต่ํากวํา 

1. ทํานอน 40 แต๎ม 
2. ทํานั่ง 35 แต๎ม 
3. ทําคุกเขํา 35 แต๎ม 
4. ทํายืน 30 แต๎ม 

ข. ปืนไรเฟิลลูกกรด ระยะยิง 50 ฟุต ทํายงิ ทํานอน ทํานั่ง  ทําคุกเขํา ทาํยืน ใช๎เป้ามาตรฐานของ 
เอ็น.อาร๑.เอ. ชนิดละ 5 ตาวัว ยิงตาวัวละ 2 นัด รวมยิงทําละ 10 นัด กําหนดเวลายิงนัดละ 1 นาที
การตัดสิน โดยนับเป้าตาวัวที่ได๎แต๎มต่าํสุดของแตํละเป้าตาวัวต๎องไมํต่ํากวํา 

1. ทํานอน 16 แต๎ม 
2. ทํานั่ง 14 แต๎ม 
3. ทําคุกเขํา 14 แต๎ม 
4. ทํายืน 12 แต๎ม 

หมายเหตุ การยิงต๎องยิงตามลําดับทํา 

สามารถสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรมไดท้ี่
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2. การสมคัรเข๎ารับการฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือ สามารถสมคัรไดด๎ังนี้
2.1.โรงเรียนในส่วนกลาง สามารถสมัครเข๎ารับการฝึกอบรมได๎ที่

- สํานักงานลูกเสือแหํงชาต ิ
- หนํวยราชการตาํงๆ เชํน สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ฯลฯ หรือสโมสรลูกเสือตาํงๆ ที่ขออนุญาตเปิด
การฝึกอบรม 

2.2.โรงเรียนในส่วนภูมิภาค สมารถสมคัรเข๎ารับการฝึกอบรมได๎ที่ 
- สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาตาํงๆ 
- จังหวัดตํางๆ 
- สโมสรลูกเสอืของจัดหวดัหรือโรงเรียน ฯลฯ 

3. โรงเรียนใดที่มีลกูเสอืวิสามัญเลอืกสอบวิชาพิเศษผู๎ฝึกสอนเป็นจํานวนมาก(40 คน)ก็สามารถขอ
อนุญาตเปิดอบรมผู๎กํากับลูกเสอื ขั้นความรู๎เบือ้งต๎น ประเภทใดประเภทหนึง่

4. ลูกเสือวิสามัญที่ผํานการฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสอื ขั้นความรู๎เบือ้งต๎นประเภทใดแล๎วจะต๎องไป
สมัครเป็นรองผู๎กํากับลูกเสือในโรงเรียนตํางๆ ที่มีกองลูกเสอืตามประเภทที่ตนผํานการฝึกอบรม

5. การสมคัรเป็นรองผู๎กาํกับลูกเสือนัน้ ให๎เขียนใบสมัครตามแบบใบสมัคร (ล.ส.2)
6. หลังจากได๎รับการแตํงตั้งเป็นรองผู๎กาํกับลูกเสอืแล๎ว จะต๎องได๎รับมอบหมายจากผู๎กํากับลูกเสอื

ให๎สอนวิชาตาํงๆ 1 ภาคเรียน อยํางน๎อย 2 วิชา  วิชาละ 3 ครั้ง
7. ผลการสอนวิชาตํางๆ ทีไ่ด๎รับมอบหมายจะต๎องเป็นที่พอใจของผูก๎ํากับลูกเสือโดยมคีะแนนผําน

เกณฑ๑การประเมินผลทีก่ําหนดไวไ๎มํต่ํากวํา 40 คะแนน  จึงถือวําผําน

5. วิชาขับรถยนต์
หลักสูตร 
1. มีความรูค๎วามสามารถในเรื่องตอํไปนี้

ก. ขับรถยนต๑ได๎
ข. ซํอมเครื่องหรือขอ๎บกพรอํงเล็กน๎อยและเปลีย่น
ยางรถยนต๑ได๎

2. สามารถผํานการทดสอบและได๎รับใบอนุญาตขบัรถยนต๑
สํวนบุคคลจากนายทะเบียนจังหวัด

3. รู๎จักและสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได๎
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วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
1. สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได๎ถูกตอ๎ง
2. สามารถใช๎และบํารุงรักษารถยนต๑เบื้องตน๎ได๎
3. สามารถขับรถยนต๑และผํานการทดสอบได๎รับใบอนุญาตขับรถยนต๑สํวนบุคคลได๎

แนวทางการฝึกอบรม 
1. ให๎การอบรมใหม๎ีความรู๎ตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก
2. ให๎มีความรู๎เรื่องเครื่องหมายและสัญญาณจราจรทางบก
3. ให๎มีความรู๎ การใช๎และการบํารุงรักษารถยนต๑

6. วิชายิงปืน
หลักสูตร 

(1) รู๎จักกฎแหํงความปลอดภัยเกี่ยวกับการยิงปืนวาํต๎องมากํอนอื่น
ใด รู๎จักสํวนตํางๆของปืนและวิธีใช๎ การรักษาและการทําความ
สะอาด 

(2) แสดงเป้าตามกําหนดทีย่ิงไดด๎๎วยตนเองภายใน 6 สัปดาห๑ที่แล๎ว 
สําหรับการทดสอบได๎ทําแตม๎ไมํน๎อยกวําทีก่ําหนดไว๎ เป้าทีย่ิง
จะต๎องได๎รับการรับรองจากผู๎สอนตามที่ได๎รับแตํงตั้งไว๎ 

(3) ภาคปฏิบัติการยงิ ใช๎ปืนยาวอัดลมและปืนไรเฟลิลูกกรด 
ก. ปืนยาวอัดลม ระยะยิง 25 ฟุต ทํายิง ทํานอน ทํานั่ง ทาํคุกเขํา ทํายนื ใช๎เป้ามาตรฐานของเอน็.อาร๑.

เอ.ชนิดละ 5 ตาวัว ยิงตาวัวละ 5 นัด รวมยิงทาํละ 25 นัด กําหนดเวลายงินัดละ 1 นาท ี
การตัดสิน โดยนับเป้าตาวัวที่ได๎แต๎มต่าํสุดของแตํละเป้าตาวัวต๎องไมํต่ํากวํา 

1. ทํานอน 40 แต๎ม 
2. ทํานั่ง 35 แต๎ม 
3. ทําคุกเขํา 35 แต๎ม 
4. ทํายืน 30 แต๎ม 

ข. ปืนไรเฟิลลูกกรด ระยะยิง 50 ฟุต ทํายงิ ทํานอน ทํานั่ง  ทําคุกเขํา ทาํยืน ใช๎เป้ามาตรฐานของ 
เอ็น.อาร๑.เอ. ชนิดละ 5 ตาวัว ยิงตาวัวละ 2 นัด รวมยิงทําละ 10 นัด กําหนดเวลายิงนัดละ 1 นาที
การตัดสิน โดยนับเป้าตาวัวที่ได๎แต๎มต่าํสุดของแตํละเป้าตาวัวต๎องไมํต่ํากวํา 

1. ทํานอน 16 แต๎ม 
2. ทํานั่ง 14 แต๎ม 
3. ทําคุกเขํา 14 แต๎ม 
4. ทํายืน 12 แต๎ม 

หมายเหตุ การยิงต๎องยิงตามลําดับทํา 
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(4) ลักษณะปืนที่ใช๎ในภาคปฏิบัต ิ
ก. ปืนที่ใช๎ห๎ามตดิศูนย๑กลอ๎ง 

 ข. การบรรจุกระสุน ใช๎บรรจุยิงทีละ 1 นัด 
 (5) ต๎องทําการสอบขอ๎เขียนไดไ๎มํต่าํกวํา 80% และภาคปฏิบัติได๎แต๎มไมํต่าํกวําทีก่ําหนดไว๎

วัตถุประสงค์วิชายิงปืนลูกเสือวิสามัญสามารถ 
1. บรรยายสํวนตํางๆของปืน และวิธีการใช๎ปืนได๎
2. อธิบายกฎแหํงความปลอดภัยเกีย่วกับการยิงปนืได๎
3. ยิงปืนยาวอดัลมและปืนไรเฟิลลูกกรดได๎
4. สาธิตทํายงิปืนตามลาํดับทําได๎ถูกตอ๎ง ตามหลักสูตรกําหนด

แนวการจัดฝึกอบรม 
ลูกเสือวิสามัญที่จะขอรับเครือ่งหมายวิชาพเิศษ “วิชายิงปืน” จะต๎องศึกษาหลักสูตรเนือ้หาวิชาการ

ให๎ทราบขั้นตอนและนําไปปฏิบัติดังนี้ 
1. ได๎ทําการทดสอบการยิงเป้าตาวัว และทําแต๎มให๎ได๎ตามที่คณะกรรมการผ๎ูรับผิดชอบได๎

กําหนดไว๎ภายใน 6 สัปดาห๑ โดยแผํนนั้นจะต๎องได๎รับคํารับรองจากผูส๎อนหรือหนํวยงานที่
มีผู๎รับรอง

2. ได๎ผํานการยิงปืนยาวอัดลม ปืนไรเฟิลลูกกรดในทํายิงตาํงๆกนั และได๎แตม๎ตามทีก่ําหนดไว๎
ในหลักสูตร โดยมหีนังสอืรับรองจากหนํวยงานที่ได๎ไปฝึกและปฏิบัติ

3. ทําข๎อสอบขอ๎เขียนไดไ๎มํต่าํกวํา 80% โดยผู๎กํากับ ผู๎รับผิดชอบ จะเป็นผู๎ออกตรวจให๎
4. เมื่อลูกเสือวิสามัญปฏิบัติผํานครบ 3 ขั้นตอนแล๎วทางโรงเรียนจะทําเรื่องขออนุมัติคณะ

กรรมการบริหารลูกเสอืแหํงชาติ เพื่อขออนุมัตวิิชาพิเศษ วิชายิงปืนให๎ลูกเสือวิสามัญ จงึจะ
มีสิทธิ์ติดเครื่องหมายวิชาพิเศษนีไ้ด๎

7.วิชาศิลปประยุกต์
หลักสูตร 

ให๎เลือกปฏิบัติ 5 ขอ๎ ใน 9 ขอ๎ จนเปน็ที่พอใจของผู๎กํากับลกูเสือ
วิสามัญ 

(1) สามารถออกแบบตัวอักษรชนิดตําง ๆ ที่ใช๎ในงาน
พาณิชยศิลป์ ตามความเหมาะสมของการโฆษณาประกอบการ
ใช๎สีจํานวน 2 ภาพ ตามขนาดและข๎อความตามที่ผู๎กํากับกําหนด 

(2) สามารถออกแบบปกหนังสอืและปกงานพิมพ๑ตําง ๆ 
จํานวน 2 ภาพ ตามขนาดและข๎อความที่ผูก๎ํากบักําหนด 
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(3) สามารถเขียนภาพประกอบเรื่อง ตามจินตนาการและความรู๎สึกด๎วยวิธีการตาํงๆ และ เครือ่งมือ
ตําง ๆ เชํน ดินสอ สีเมจิก ฯลฯ จํานวน 2 ภาพ ตามขนาดที่ผูก๎ํากับกําหนด  

(4) สามารถเขียนภาพการ๑ตนูเกี่ยวกับลูกเสือดว๎ยลายเส๎น สีเดยีวและหลายสี อยํางละ 1 ภาพ ตาม
ขนาดที่ผู๎กํากับกําหนด 

(5) สามารถออกแบบเครื่องหมาย สัญลักษณ๑ สือ่ความหมาย หรอืรูปแบบประกอบตัวอักษรที่ 
เกี่ยวกับลูกเสอื หรอืเอกลักษณ๑ของไทย จํานวน 2 ภาพ ตามขนาดที่ผู๎กาํกับกาํหนด 

(6) สามารถสร๎างรูปจําลอง การจัดตกแตํงสวนและบริเวณ โดยสร๎างความสมัพันธ๑ระหวํางวัสด ุและ
สิ่งของ เพื่อนํามาตกแตํง ปฏิบัติการขนาดเล็กตามที่ผู๎กํากับกําหนด 

(7) สามารถประยุกต๑งานหัตถกรรมพื้นบ๎าน หรอืเครื่องใชส๎อยในครัวเรือน ให๎เกิดความเหมาะสมกับ
สังคมปัจจุบัน ตามที่ผู๎กํากับกําหนด 

(8) สามารถป้ัน ทําแมพํิมพ๑ชิ้นและแมํพิมพ๑ทุบ และการหลํอด๎วยปนูปลาสเตอร๑ เป็นเครื่องเลนํ 
เครื่องประดับ อาคารบ๎านเรือนได๎ จํานวน 2 ชิน้ ด๎วยแมพํิมพ๑ทุบ 6 ชิ้น และแมํพมิพ๑ชิ้น 1 ชิ้น  
ตามที่ผู๎กํากับกําหนด 

(9) สามารถทําภาพพมิพ๑โดยการออกแบบ งานพิมพ๑ แมํพมิพ๑ การพมิพ๑แมพํิมพ๑ไม ๎การพิมพ๑  
แมํพิมพ๑ผา๎ไทย เทคนิคการทําแมํพิมพ๑ด๎วยน้ํายาไวแสง การถํายด๎วยแสงแดด สปอทไลท๑ และแสงนีออน 
อยํางใดอยาํงหนึง่ 1 ชิ้น ตามขนาดและสีที่ผูก๎ํากับกําหนด 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
1. บรรยายความหมายและขอบขํายของการฝึกอบรมวิชาศิลปประยุกต๑ได๎
2. อธิบายหลกัการและวิธีการในการออกแบบงานศิลปะในหัวข๎อตํางๆตามหลกัสูตรได๎
3. ปฏิบัติการในการออกแบบเกี่ยวกับศิลปะตามหลักสูตรในการฝึกอบรมได๎

แนวการจัดการฝึกอบรม 
1. บรรยายความหมาย หลักการและวิธีการในการฝึกอบรมในหัวข๎อตํางๆ ตามหลกัสูตรวิชาศิลป

ประยุกต๑ได๎
2. สาธิตให๎ผู๎เขา๎รับการฝึกอบรมได๎เห็นถึงการออกแบบศิลปะในหัวข๎อตํางๆตามหลกัสูตร
3. ให๎ผู๎เข๎ารับการฝกึอบรมได๎ปฏิบัติจริงในการฝึกอบรมแตํละเรื่องในหลักสูตร
4. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะให๎ลูกเสอืวิสามัญได๎เกิดความสนใจและแนวคิดตลอดจนทัศนคติทีด่ีตํอ

วิชาศิลปประยุกต๑

วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
1. ภาพตํางๆเชํน ตัวอกัษรแบบตํางๆงานพมิพ๑ หุนํจําลอง งานป้ัน
2. วัสดุอุปกรณ๑ กระดาษวาดเขียน แผํนใส สไลด๑ ภาพยนตร๑ สีชนดิตํางๆของดิน ฯลฯ
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(4) ลักษณะปืนที่ใช๎ในภาคปฏิบัต ิ
ก. ปืนที่ใช๎ห๎ามตดิศูนย๑กลอ๎ง 

 ข. การบรรจุกระสุน ใช๎บรรจุยิงทีละ 1 นัด 
 (5) ต๎องทําการสอบขอ๎เขียนไดไ๎มํต่าํกวํา 80% และภาคปฏิบัติได๎แต๎มไมํต่าํกวําทีก่ําหนดไว๎

วัตถุประสงค์วิชายิงปืนลูกเสือวิสามัญสามารถ 
1. บรรยายสํวนตํางๆของปืน และวิธีการใช๎ปืนได๎
2. อธิบายกฎแหํงความปลอดภัยเกีย่วกับการยิงปนืได๎
3. ยิงปืนยาวอดัลมและปืนไรเฟิลลูกกรดได๎
4. สาธิตทํายงิปืนตามลาํดับทําได๎ถูกตอ๎ง ตามหลักสูตรกําหนด

แนวการจัดฝึกอบรม 
ลูกเสือวิสามัญที่จะขอรับเครือ่งหมายวิชาพเิศษ “วิชายิงปืน” จะต๎องศึกษาหลักสูตรเนือ้หาวิชาการ

ให๎ทราบขั้นตอนและนําไปปฏิบัติดังนี้ 
1. ได๎ทําการทดสอบการยิงเป้าตาวัว และทําแต๎มให๎ได๎ตามที่คณะกรรมการผ๎ูรับผิดชอบได๎

กําหนดไว๎ภายใน 6 สัปดาห๑ โดยแผํนนั้นจะต๎องได๎รับคํารับรองจากผูส๎อนหรือหนํวยงานที่
มีผู๎รับรอง

2. ได๎ผํานการยิงปืนยาวอัดลม ปืนไรเฟิลลูกกรดในทํายิงตาํงๆกนั และได๎แตม๎ตามทีก่ําหนดไว๎
ในหลักสูตร โดยมหีนังสอืรับรองจากหนํวยงานที่ได๎ไปฝึกและปฏิบัติ

3. ทําข๎อสอบขอ๎เขียนไดไ๎มํต่าํกวํา 80% โดยผู๎กํากับ ผู๎รับผิดชอบ จะเป็นผู๎ออกตรวจให๎
4. เมื่อลูกเสือวิสามัญปฏิบัติผํานครบ 3 ขั้นตอนแล๎วทางโรงเรียนจะทําเรื่องขออนุมัติคณะ

กรรมการบริหารลูกเสอืแหํงชาติ เพื่อขออนุมัตวิิชาพิเศษ วิชายิงปืนให๎ลูกเสือวิสามัญ จงึจะ
มีสิทธิ์ติดเครื่องหมายวิชาพิเศษนีไ้ด๎

7.วิชาศิลปประยุกต์
หลักสูตร 

ให๎เลือกปฏิบัติ 5 ขอ๎ ใน 9 ขอ๎ จนเปน็ที่พอใจของผู๎กํากับลกูเสือ
วิสามัญ 

(1) สามารถออกแบบตัวอักษรชนิดตําง ๆ ที่ใช๎ในงาน
พาณิชยศิลป์ ตามความเหมาะสมของการโฆษณาประกอบการ
ใช๎สีจํานวน 2 ภาพ ตามขนาดและข๎อความตามที่ผู๎กํากับกําหนด 

(2) สามารถออกแบบปกหนังสอืและปกงานพิมพ๑ตําง ๆ 
จํานวน 2 ภาพ ตามขนาดและข๎อความที่ผูก๎ํากบักําหนด 
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(3) สามารถเขียนภาพประกอบเรื่อง ตามจินตนาการและความรู๎สึกด๎วยวิธีการตาํงๆ และ เครือ่งมือ
ตําง ๆ เชํน ดินสอ สีเมจิก ฯลฯ จํานวน 2 ภาพ ตามขนาดที่ผูก๎ํากับกําหนด  

(4) สามารถเขียนภาพการ๑ตนูเกี่ยวกับลูกเสือดว๎ยลายเส๎น สีเดยีวและหลายสี อยํางละ 1 ภาพ ตาม
ขนาดที่ผู๎กํากับกําหนด 

(5) สามารถออกแบบเครื่องหมาย สัญลักษณ๑ สือ่ความหมาย หรอืรูปแบบประกอบตัวอักษรที่ 
เกี่ยวกับลูกเสอื หรอืเอกลักษณ๑ของไทย จํานวน 2 ภาพ ตามขนาดที่ผู๎กาํกับกาํหนด 

(6) สามารถสร๎างรูปจําลอง การจัดตกแตํงสวนและบริเวณ โดยสร๎างความสมัพันธ๑ระหวํางวัสด ุและ
สิ่งของ เพื่อนํามาตกแตํง ปฏิบัติการขนาดเล็กตามที่ผู๎กํากับกําหนด 

(7) สามารถประยุกต๑งานหัตถกรรมพื้นบ๎าน หรอืเครื่องใชส๎อยในครัวเรือน ให๎เกิดความเหมาะสมกับ
สังคมปัจจุบัน ตามที่ผู๎กํากับกําหนด 

(8) สามารถป้ัน ทําแมพํิมพ๑ชิ้นและแมํพิมพ๑ทุบ และการหลํอด๎วยปนูปลาสเตอร๑ เป็นเครื่องเลนํ 
เครื่องประดับ อาคารบ๎านเรือนได๎ จํานวน 2 ชิน้ ด๎วยแมพํิมพ๑ทุบ 6 ชิ้น และแมํพมิพ๑ชิ้น 1 ชิ้น  
ตามที่ผู๎กํากับกําหนด 

(9) สามารถทําภาพพมิพ๑โดยการออกแบบ งานพิมพ๑ แมํพมิพ๑ การพมิพ๑แมพํิมพ๑ไม ๎การพิมพ๑  
แมํพิมพ๑ผา๎ไทย เทคนิคการทําแมํพิมพ๑ด๎วยน้ํายาไวแสง การถํายด๎วยแสงแดด สปอทไลท๑ และแสงนีออน 
อยํางใดอยาํงหนึง่ 1 ชิ้น ตามขนาดและสีที่ผูก๎ํากับกําหนด 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
1. บรรยายความหมายและขอบขํายของการฝึกอบรมวิชาศิลปประยุกต๑ได๎
2. อธิบายหลกัการและวิธีการในการออกแบบงานศิลปะในหัวข๎อตํางๆตามหลกัสูตรได๎
3. ปฏิบัติการในการออกแบบเกี่ยวกับศิลปะตามหลักสูตรในการฝึกอบรมได๎

แนวการจัดการฝึกอบรม 
1. บรรยายความหมาย หลักการและวิธีการในการฝึกอบรมในหัวข๎อตํางๆ ตามหลกัสูตรวิชาศิลป

ประยุกต๑ได๎
2. สาธิตให๎ผู๎เขา๎รับการฝึกอบรมได๎เห็นถึงการออกแบบศิลปะในหัวข๎อตํางๆตามหลกัสูตร
3. ให๎ผู๎เข๎ารับการฝกึอบรมได๎ปฏิบัติจริงในการฝึกอบรมแตํละเรื่องในหลักสูตร
4. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะให๎ลูกเสอืวิสามัญได๎เกิดความสนใจและแนวคิดตลอดจนทัศนคติทีด่ีตํอ

วิชาศิลปประยุกต๑

วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
1. ภาพตํางๆเชํน ตัวอกัษรแบบตํางๆงานพมิพ๑ หุนํจําลอง งานป้ัน
2. วัสดุอุปกรณ๑ กระดาษวาดเขียน แผํนใส สไลด๑ ภาพยนตร๑ สีชนดิตํางๆของดิน ฯลฯ
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8. วิชาปฐมพยาบาล
หลักสูตร 

(1) รู๎และสามารถปฏิบัติตามหลักทั่วไปของการปฐมพยาบาลและ 
ข๎อควรจาํของการปฐมพยาบาล 
(2) รู๎และสามารถสาธิตเรื่องตอํไปนี้วิธีการห๎ามเลือดวิธีแก๎ไขอาการ 
ช็อค (Shock)วิธีการชํวยหายใจหรือผายปอด นวดหัวใจ วิธีการ 
ขนเคลื่อนย๎ายผู๎ป่วย หรือผู๎บาดเจ็บรู๎จักอาการของเรื่องกระดูกหัก 
ในสํวนตํางๆ ของรํางกายวิธีการเข๎าเฝอืกชั่วคราว วิธีแก๎บาดแผล 
มีพิษ 
(3) เรียนรู๎ถึงโรคบางชนิดที่พบบํอยๆในการเขา๎คํายพักแรมงานชุมนุม 
และยาที่ใช๎ในการรักษา อยํางสังเขป 

(4) การทดสอบวิชาปฐมพยาบาล ใหม๎ีภาคปฏิบัติและทดสอบด๎วย คือ สามารถปฏิบัติได๎ สาธติ ได๎ จน 
เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบ 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
1. บรรยายหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลได๎
2. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลและการใช๎ยาที่จําเป็นในเบื้องต๎นให๎กับผ๎ูป่วยไดพ๎อสังเขป
3. ปฏิบัติการปฐมพยาบาลให๎ผู๎ป่วยในกรณีตํางๆได๎

แนวการจัดการฝึกอบรม 
1. บรรยายเกี่ยวกับหลักการทั่วไปของการปฐมพยาบาลในเรื่องตํางๆตามหัวข๎อในหลักสูตร
2. สาธิตการปฏิบัติพยาบาลในหัวข๎อตํางๆตามหลกัสูตร
3. ให๎ผู๎เข๎ารับการฝกึอบรมได๎ปฏิบัติจริงในการฝึกอบรม
4. ให๎ลูกเสอืวิสามัญได๎ออกปฏิบัติจริงในภาคสนาม
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9. วิชาอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 
(1) สามารถเขียนวงจรเครื่องรับวิทยุ เอฟ.เอ็ม. อยํางงําย 
     และจัดทําเป็น(Printed Circuit) กับใสํอุปกรณ๑ทุกอยํางให๎เข๎าที ่

  ครบถ๎วน และใช๎ เครือ่งรับวิทยุที่สร๎างขึ้นนัน้อยาํงได๎ผล 
(2) มีความรู๎เกีย่วกับอุปกรณ๑ที่เรียกวาํ Integrated Circuit. (IC.) 

  และสามารถนําไปใช๎งานใน เครือ่งรับวิทยุ หรือเครือ่งอุปกรณ๑ 
  ทางอิเลก็ทรอนิกส๑ อยาํงน๎อย 1 อยําง 

(3) สามารถติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน๑ เพื่อใชก๎บัเครื่องรับโทรศัพท๑  
  ขาวดําและสีโดยให๎รับสัญญาณ ภาพไดอ๎ยํางมีประสิทธิภาพ 

ทุกสถาน ี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญสามารถ 

1. เขียนวงจรเครื่องรับวิทยุ เอฟ.เอ็ม. อยาํงงํายได๎และสามารถจดัทําเป็นแผํนวงจรพิมพ๑ได๎
2. สามารถประกอบอุปกรณ๑เครื่องรับวิทย ุเอฟ.เอ็ม. และนําไปใช๎ไดอ๎ยํางมีประสิทธภิาพ
3. มีความรู๎เกี่ยวกับอุปกรณ๑ IC. และสามารถนําไปใช๎กับอุปกรณ๑ทางอิเล็กทรอนิกส๑ได๎อยํางน๎อย 

1 อยําง
4. สามารถติดตั้งเสาอากาศวิทย-ุโทรทัศน๑ ได๎และสามารถรับสัญญาณได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ

แนวการจัดการฝึกอบรม 

1. บรรยายนําเกี่ยวกับเครื่องรับวิทยุระบบ เอฟ.เอม็. และเสาอากาศรับสัญญาณ โทรทัศน๑ชนิดตํางๆ
2. สาธิตการนําอุปการณ๑ IC. ไปประกอบกับเครื่องอุปกรณ๑ทางอิเลก็โทรนิกส๑หรือในเครื่องรับวิทยุ
3. สาธิตการตดิตั้งเสาอากาศเพื่อรับสัญญาณภาพทั้งเครื่องรับสีและขาวดํา
4. ให๎ผู๎รับการฝึก สามารถประกอบและติดตั้งอุปกรณ๑ IC. ในอุปกรณ๑อิเล็กโทรนิกส๑หรือในวิทยุอยาํง

น๎อย 1 อยําง
5. ให๎ผู๎เข๎ารับการฝกึ สามารถประกอบและติดตั้งอปุกรณ๑เสาอากาศรับสัญญาณภาพได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพทุกสถานี
6. เสนอรายงานการปฏิบัติตํอที่ประชุม
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8. วิชาปฐมพยาบาล
หลักสูตร 

(1) รู๎และสามารถปฏิบัติตามหลักทั่วไปของการปฐมพยาบาลและ 
ข๎อควรจําของการปฐมพยาบาล 
(2) รู๎และสามารถสาธิตเรื่องตอํไปนี้วิธีการห๎ามเลือดวิธีแก๎ไขอาการ 
ช็อค (Shock)วิธีการชํวยหายใจหรือผายปอด นวดหัวใจ วิธีการ 
ขนเคลื่อนย๎ายผู๎ป่วย หรือผู๎บาดเจ็บรู๎จักอาการของเรื่องกระดูกหัก 
ในสํวนตํางๆ ของรํางกายวิธีการเข๎าเฝอืกชั่วคราว วิธีแก๎บาดแผล 
มีพิษ 
(3) เรียนรู๎ถึงโรคบางชนิดที่พบบํอยๆในการเขา๎คํายพักแรมงานชุมนุม 
และยาที่ใช๎ในการรักษา อยํางสังเขป 

(4) การทดสอบวิชาปฐมพยาบาล ใหม๎ีภาคปฏิบัติและทดสอบด๎วย คือ สามารถปฏิบัติได๎ สาธติ ได๎ จน 
เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบ 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
1. บรรยายหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลได๎
2. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลและการใช๎ยาที่จําเป็นในเบื้องต๎นให๎กับผ๎ูป่วยไดพ๎อสังเขป
3. ปฏิบัติการปฐมพยาบาลให๎ผู๎ป่วยในกรณีตํางๆได๎

แนวการจัดการฝึกอบรม 
1. บรรยายเกี่ยวกับหลักการทั่วไปของการปฐมพยาบาลในเรื่องตํางๆตามหัวข๎อในหลักสูตร
2. สาธิตการปฏิบัติพยาบาลในหัวข๎อตํางๆตามหลกัสูตร
3. ให๎ผู๎เข๎ารับการฝกึอบรมได๎ปฏิบัติจริงในการฝึกอบรม
4. ให๎ลูกเสอืวิสามัญได๎ออกปฏิบัติจริงในภาคสนาม

24 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

9. วิชาอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร 
(1) สามารถเขียนวงจรเครื่องรับวิทยุ เอฟ.เอ็ม. อยํางงําย 
     และจัดทําเป็น(Printed Circuit) กับใสํอุปกรณ๑ทุกอยํางให๎เข๎าที ่

  ครบถ๎วน และใช๎ เครือ่งรับวิทยุที่สร๎างขึ้นนัน้อยาํงได๎ผล 
(2) มีความรู๎เกีย่วกับอุปกรณ๑ที่เรียกวาํ Integrated Circuit. (IC.) 

  และสามารถนําไปใช๎งานใน เครือ่งรับวิทยุ หรือเครือ่งอุปกรณ๑ 
  ทางอิเลก็ทรอนิกส๑ อยาํงน๎อย 1 อยําง 

(3) สามารถติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน๑ เพื่อใชก๎บัเครื่องรับโทรศัพท๑  
  ขาวดําและสีโดยให๎รับสัญญาณ ภาพไดอ๎ยํางมีประสิทธิภาพ 

ทุกสถาน ี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญสามารถ 

1. เขียนวงจรเครื่องรับวิทยุ เอฟ.เอ็ม. อยาํงงํายได๎และสามารถจดัทําเป็นแผํนวงจรพิมพ๑ได๎
2. สามารถประกอบอุปกรณ๑เครื่องรับวิทย ุเอฟ.เอ็ม. และนําไปใช๎ไดอ๎ยํางมีประสิทธภิาพ
3. มีความรู๎เกี่ยวกับอุปกรณ๑ IC. และสามารถนําไปใช๎กับอุปกรณ๑ทางอิเล็กทรอนิกส๑ได๎อยํางน๎อย 

1 อยําง
4. สามารถติดตั้งเสาอากาศวิทย-ุโทรทัศน๑ ได๎และสามารถรับสัญญาณได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ

แนวการจัดการฝึกอบรม 

1. บรรยายนําเกี่ยวกับเครื่องรับวิทยุระบบ เอฟ.เอม็. และเสาอากาศรับสัญญาณ โทรทัศน๑ชนิดตํางๆ
2. สาธิตการนําอุปการณ๑ IC. ไปประกอบกับเครื่องอุปกรณ๑ทางอิเลก็โทรนิกส๑หรือในเครื่องรับวิทยุ
3. สาธิตการตดิตั้งเสาอากาศเพื่อรับสัญญาณภาพทั้งเครื่องรับสีและขาวดํา
4. ให๎ผู๎รับการฝึก สามารถประกอบและติดตั้งอุปกรณ๑ IC. ในอุปกรณ๑อิเล็กโทรนิกส๑หรือในวิทยุอยาํง

น๎อย 1 อยําง
5. ให๎ผู๎เข๎ารับการฝกึ สามารถประกอบและติดตั้งอปุกรณ๑เสาอากาศรับสัญญาณภาพได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพทุกสถานี
6. เสนอรายงานการปฏิบัติตํอที่ประชุม



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 25 

10. วิชาบริการ
หลักสูตร 

(1) ทําหน๎าที่พี่เลีย้งของลูกเสือวิสามัญที่เขา๎ใหมํ 
(2) ทําหน๎าที่เป็นกรรมการของกอง 
(3) บําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสือของตนไมํ 
      น๎อยกวาํ 9 ครั้ง 
(4) บําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสืออื่นไมํน๎อยกวํา 6 ครั้ง 
(5) บําเพ็ญประโยชน๑ตํอชุมชนไมนํ๎อยกวํา 3 ครั้ง 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือสามัญสามารถ 
1. อธิบายถึงหน๎าทีข่องพี่เลี้ยงได๎ถูกต๎องและปฏิบัติของลูกเสือวิสามัญที่เขา๎ใหมํได๎
2. อธิบายถึงหน๎าทีข่องคณะกรรมการประจาํกองได๎ถูกต๎อง และปฏิบัติหน๎าที่ในคณะกรรมการประจํา

กอง
3. อธิบายความหมายของการบริการและประเภทของการบริการได๎
4. อธิบายหลกัในการให๎บริการได๎
5. อธิบายงานและโอกาสที่จะให๎บริการหรือบําเพญ็ประโยชน๑ตํอตนเอง ขบวนการลกูเสือและชุมชนได๎
6. ปฏิบัติตนได๎ตามคติพจน๑ของลกูเสือวิสามัญ

ทั้งนี้ แนวทางในการดําเนนิการจดักิจกรรมได๎จดัทําเป็นแผนการสอน แผนเป็นการเฉพาะเพื่อให๎ผู๎
กํากับลูกเสือได๎ศึกษาและนําไปใช๎ตํอไป 

11. วิชาสังคมสงเคราะห์

หลักสูตร 
มีความรู๎และสามารถช้ีแจงเรื่องราวตามหัวข๎อตอํไปนี้ได๎ดีพอสมควร 
   (1) ปัญหาสังคม 
   (2) ความรู๎เบื้องตน๎เกี่ยวกับกรมประชาสงเคราะห๑ และการสังคม 
สงเคราะห๑ 
   (3) การสร๎างความสมัพนัธ๑กับผ๎ูรับการสงเคราะห๑ 
   (4)บทบาทและหน๎าที่ของงานประชาสงเคราะห๑ 

(5) การสงเคราะห๑เด็กและบุคคลวัยรุํน 
(6) การสงเคราะห๑ครอบครัวคนชรา คนพกิาร คนขอทาน และคนไร๎ที่พึ่ง 

26 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

(7) การสงเคราะห๑ผู๎ประสบภยั 
(8) องค๑การสังคมสงเคราะห๑เอกชนกับงานสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัย 
(9) การออกหนํวยชํวยเหลอืผู๎ประสบภัย 
(10) บทบาทและหน๎าที่ของลกูเสอืในสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัย อคัคภีัย อุทกภัยและวาตภยั 
(11) การจัดที่พักชั่วคราวสําหรับผู๎ประสบภัย 
(12) การรับบริจาคสิ่งของเหลอืใช๎สําหรับผู๎ประสบภัย 

ทั้งนี้ แนวทางในการดําเนนิการจดักิจกรรมได๎จดัทําเป็นแผนการสอน แผนเป็นการเฉพาะเพื่อให๎ผู๎
กํากับลูกเสือได๎ศึกษาและนําไปใช๎ตํอไป 

12. เครื่องหมายวชิราวุธ

หลักสูตร 

(1) ได๎รับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ 
      อยํางน๎อย 5 วิชา 
(2) ผู๎กํากับลูกเสือ หรือผู๎กาํกับลูกเสอืวิสามัญ รับรองวําเป็นผู๎ 
     ดาํเนิน ชีวิตตามแบบลูกเสือและปฏิบัติตามคติพจน๑วํา“บริการ” 

       โดยเครํงครัด 
(3) เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลกูเสือแหํงชาติ ผู๎อํานวยการลูกเสอืจังหวัด ผู๎อํานวยการ ลูกเสืออาํเภอ 
แล๎วแตํกรณี เป็นผู๎แตํงตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิเหมาะสมทําการสมัภาษณ๑ เมื่อ เห็นวําเป็นผู๎เหมาะสมก็ให๎
รายงานไปตามลําดับ จนถึงคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงํชาติเพื่อขออนุมัต ิ

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
1. เพื่อแสดงถึงความสามารถของลกูเสือวิสามัญทีไ่ด๎รับเครื่องหมายสูงสุด
2. เป็นพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญที่มีประสทิธิภาพได๎
3. เป็นรองผู๎กํากับลกูเสือวิสามัญได๎
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 25 

10. วิชาบริการ
หลักสูตร 

(1) ทําหน๎าที่พี่เลีย้งของลูกเสือวิสามัญที่เขา๎ใหมํ 
(2) ทําหน๎าที่เป็นกรรมการของกอง 
(3) บําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสือของตนไมํ 
      น๎อยกวาํ 9 ครั้ง 
(4) บําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสืออื่นไมํน๎อยกวํา 6 ครั้ง 
(5) บําเพ็ญประโยชน๑ตํอชุมชนไมนํ๎อยกวํา 3 ครั้ง 

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือสามัญสามารถ 
1. อธิบายถึงหน๎าทีข่องพี่เลี้ยงได๎ถูกต๎องและปฏิบัติของลูกเสือวิสามัญที่เขา๎ใหมํได๎
2. อธิบายถึงหน๎าทีข่องคณะกรรมการประจาํกองได๎ถูกต๎อง และปฏิบัติหน๎าที่ในคณะกรรมการประจํา

กอง
3. อธิบายความหมายของการบริการและประเภทของการบริการได๎
4. อธิบายหลกัในการให๎บริการได๎
5. อธิบายงานและโอกาสที่จะให๎บริการหรือบําเพญ็ประโยชน๑ตํอตนเอง ขบวนการลกูเสือและชุมชนได๎
6. ปฏิบัติตนได๎ตามคติพจน๑ของลกูเสือวิสามัญ

ทั้งนี้ แนวทางในการดําเนนิการจดักิจกรรมได๎จดัทําเป็นแผนการสอน แผนเป็นการเฉพาะเพื่อให๎ผู๎
กํากับลูกเสือได๎ศึกษาและนําไปใช๎ตํอไป 

11. วิชาสังคมสงเคราะห์

หลักสูตร 
มีความรู๎และสามารถช้ีแจงเรื่องราวตามหัวข๎อตอํไปนี้ได๎ดีพอสมควร 
   (1) ปัญหาสังคม 
   (2) ความรู๎เบื้องตน๎เกี่ยวกับกรมประชาสงเคราะห๑ และการสังคม 
สงเคราะห๑ 
   (3) การสร๎างความสมัพนัธ๑กับผ๎ูรับการสงเคราะห๑ 
   (4)บทบาทและหน๎าที่ของงานประชาสงเคราะห๑ 

(5) การสงเคราะห๑เด็กและบุคคลวัยรุํน 
(6) การสงเคราะห๑ครอบครัวคนชรา คนพกิาร คนขอทาน และคนไร๎ที่พึ่ง 

26 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

(7) การสงเคราะห๑ผู๎ประสบภยั 
(8) องค๑การสังคมสงเคราะห๑เอกชนกับงานสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัย 
(9) การออกหนํวยชํวยเหลอืผู๎ประสบภัย 
(10) บทบาทและหน๎าที่ของลกูเสอืในสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัย อคัคภีัย อุทกภัยและวาตภยั 
(11) การจัดที่พักชั่วคราวสําหรับผู๎ประสบภัย 
(12) การรับบริจาคสิ่งของเหลอืใช๎สําหรับผู๎ประสบภัย 

ทั้งนี้ แนวทางในการดําเนนิการจดักิจกรรมได๎จดัทําเป็นแผนการสอน แผนเป็นการเฉพาะเพื่อให๎ผู๎
กํากับลูกเสือได๎ศึกษาและนําไปใช๎ตํอไป 

12. เครื่องหมายวชิราวุธ

หลักสูตร 

(1) ได๎รับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ 
      อยํางน๎อย 5 วิชา 
(2) ผู๎กํากับลูกเสือ หรือผู๎กาํกับลูกเสอืวิสามัญ รับรองวําเป็นผู๎ 
     ดาํเนิน ชีวิตตามแบบลูกเสือและปฏิบัติตามคติพจน๑วํา“บริการ” 

       โดยเครํงครัด 
(3) เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลกูเสือแหํงชาติ ผู๎อํานวยการลูกเสอืจังหวัด ผู๎อํานวยการ ลูกเสืออาํเภอ 
แล๎วแตํกรณี เป็นผู๎แตํงตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิเหมาะสมทําการสมัภาษณ๑ เมื่อ เห็นวําเป็นผู๎เหมาะสมก็ให๎
รายงานไปตามลําดับ จนถึงคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงํชาติเพื่อขออนุมัต ิ

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
1. เพื่อแสดงถึงความสามารถของลกูเสือวิสามัญทีไ่ด๎รับเครื่องหมายสูงสุด
2. เป็นพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญที่มีประสทิธิภาพได๎
3. เป็นรองผู๎กํากับลกูเสือวิสามัญได๎
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แนวการจัดการฝึกอบรม 

ผู๎ที่จะได๎รับเครือ่งหมายวชิราวุธจะต๎องสอบได๎วชิาพิเศษลูกเสือวิสามัญอยํางน๎อย 5 วิชาซึ่งควรจะมี
วิชาเหลํานี้คอื 

1. วิชาการลูกเสอื
2. วิชาเดินทางไกลและอยูคํํายพักแรม
3. วิชาบริการ
4. วิชาผู๎ฝึกสอน
5. วิชาปฐมพยาบาล

วิชาเหลํานี้ถือเป็นวิชาหลกัในการที่จะบริการผ๎ูอื่นได๎ตามวัตถุประสงค๑ของเครื่องหมายวชิราวุธ ผู๎กํากับ
ลูกเสือวิสามัญจะต๎องจัดการสอนและฝึกอบรม เพื่อสอบวิชาพิเศษเหลํานี้ 
เนื้อหาวิชาประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตร  
1. วิชาการลูกเสือ

หลักสูตร 
1. ได๎รับการฝึกอบรมวิชาผู๎กํากับลูกเสือ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น ประเภทของลูกเสือสํารอง หรือลูกเสือ

สามัญอยํางใดอยํางหนึ่ง 
2. ได๎ทดลองปฏิบัติหน๎าที่ผู๎กํากับลูกเสือในกองนั้น ๆ ไมํน๎อยกวํา 3 เดือน
วิธีปฏิบัติ 

จากข๎อ 1. -  สํงลูกเสือวิสามัญเข๎ารับการอบรมผู๎กํากับลูกเสือสํารอง หรือสามัญชั้น 
ความรู๎เบื้องต๎น ตามที่หนํวยงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องเปิดการฝึกอบรมขึ้น 

หรือ - จัดฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือสํารอง หรือลูกเสือสามัญ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น 
ขึ้นในกองลูกเสือวิสามัญนั้นเอง ให๎ครบทุกวิชาแล๎วประเมินผลแตํละวิชาจน 
ผํานหมดทุกวิชา ซึ่งผู๎สอนจะต๎องได๎รับเครื่องหมายวูดแบดจ๑วิสามัญ 

2 ทํอน เป็นอยํางน๎อย 
หรือ - จัดฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือสํารอง หรือลูกเสือสามัญ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น 

 ให๎แกํลูกเสือวิสามัญ แบบการอยูํคํายพักแรม คือจัดเหมือนอบรมขั้นความรู๎
เบื้องต๎น (B.T.C.) จริง ๆ แตํไมํได๎รับวุฒิบัตร 

จากข๎อ 2. - สํงลูกเสือวิสามัญเข๎าไปปฏิบัติหน๎าที่ผู๎กํากับลูกเสือสํารอง หรือผู๎กํากับ 
ลูกเสือสามัญในกองลูกเสือสํารอง หรือกองลูกเสือสามัญจริง ๆ จนครบ 3 

เดือน และได๎รับคํารับรองจากผู๎กํากับลูกเสือของกองลูกเสือนั้น ๆ 

หรือ - ทดลองปฏิบัติหน๎าที่ในกองลูกเสือวิสามัญนั้นเอง ในกรณีที่ไมํสามารถจะสํง 
ลูกเสือวิสามัญไปปฏิบัติหน๎าที่ผู๎กํากับลูกเสือสํารอง หรือสามัญได๎ โดยผู๎ 
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กํากับลูกเสือวิสามัญรับรองผลกงานให๎ก็ได๎ (ในฐานะพี่เลี้ยงปฏิบัติหน๎าที่ 
แทนผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญเป็นเวลา 3 เดือน) 

2. วิชาเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
หลักสูตร 
เดินทางไกลไปกับลูกเสือวิสามัญเป็นเวลา 4 วันติดตํอกัน (อยูํที่คํายพักแรม 3 คืน) หรือเดิน 

ทางไกลไปกับลูกเสือวิสามัญ 2 ครั้ง แตํละครั้งใช๎เวลา 48 ชั่วโมง โดยอยูํคํายพักแรม 2 คืน ไมํนับเวลา
เดินทางไปและกลับ การเดินทางไกลดังกลําว ลูกเสือจัดการเองโดยตลอด ท้ังนี้ด๎วยความเห็นชอบของผู๎
กํากับลูกเสือวิสามัญ การเดินทางไกลและแรมคืน ต๎องได๎มาตรฐานสูง การเดินทางไกล จะไปทางบก หรือ
ทางน้ํา ภายในประเทศหรือตํางประเทศก็ได๎ 

ต๎องแสดงวําในการเดินทางต๎องใช๎ความอดทน การพึ่งตนเอง ความคิดริเริ่ม ความมานะ และการ
เป็นผู๎นํา กับต๎องทําสมุดปูมรายงานการเดินทางยื่นตํอผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญด๎วย 

วิธีปฏิบัติ 
การเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ เพื่อให๎ได๎มาตรฐานตามหลักสูตรนี้ ลูกเสือ

วิสามัญเลือกการเดินทางได๎ 2 วิธี คือ 
1. เดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมไปกับลูกเสอืวิสามญัอื่น ๆ  ทั้งกอง เป็นเวลา 4 วันติดตํอกัน และ

อยูํคํายพักแรม 3 คืน ทํากิจกรรมของการอยูํคํายพักแรมดังนี้ 
- สร๎างคํายพักแรมด๎วยตนเอง ไมํวําจะเป็นการกางเต็นท๑ หรือสร๎างเพิงจากวัสดุธรรมชาติให๎

ป้องกัน ลม ฝน ได๎ 
- จัดบริเวณคํายให๎สวยงาม สะอาด มีการทําอุปกรณ๑การอยูํคํายพักแรม เชํน เตาลอยที่เก็บ

อุปกรณ๑ครัว ที่นั่งรับประทนอาหาร ที่เก็บแก๎วน้ําและอาหารสดตําง ๆ ตลอดที่ขุดหลุมเปียก หลุมแห๎ง ฯลฯ 
- มีการทดสอบการผจญภัยตามหลักเกณฑ๑การอยูํคํายพักแรม และวิชาบุกเบิกด๎วย 
- มีการฝึกการทําแผนที่และการเดินทางสํารวจเป็นระยะทางไมํนอ๎ยกวํา 8 กิโลเมตร เพื่อให๎มี

การเขียนรายงานการเดินทาง 
2. เดินทางไกลกับลูกเสือวิสามัญ 2 ครั้ง ครั้งละไมํน๎อยกวํา 48 ชั่วโมง อยูํคํายพักแรม 2 คีน อาจ

ไปโดยรถจักรยาน หรือทางน้ํา (พายเรือไป) โดยทํากิจกรรมเหมือน ข๎อ 1 
ทั้ง 2 ข๎อนี้ ผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญจะต๎องทราบวํา ลูกเสือวิสามัญจะไปอยูํคํายพักแรมที่ไหน? ไปโดย

วิธีการอยํางไร? ไปทํากิจกรรมอะไรบ๎าง? มีความปลอดภัยมากน๎อยเพียงใด? (ถ้าเห็นว่าไม่ปลอดภัยต้อง
ส่ังงดโดยเด็ดขาด) และต๎องลงนามรับรองผลการเดินทางทุกครั้ง 

3. วิชาบริการ
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แนวการจัดการฝึกอบรม 

ผู๎ที่จะได๎รับเครือ่งหมายวชิราวุธจะต๎องสอบได๎วชิาพิเศษลูกเสือวิสามัญอยํางน๎อย 5 วิชาซึ่งควรจะมี
วิชาเหลํานี้คอื 

1. วิชาการลูกเสอื
2. วิชาเดินทางไกลและอยูคํํายพักแรม
3. วิชาบริการ
4. วิชาผู๎ฝึกสอน
5. วิชาปฐมพยาบาล

วิชาเหลํานี้ถือเป็นวิชาหลกัในการที่จะบริการผ๎ูอื่นได๎ตามวัตถุประสงค๑ของเครื่องหมายวชิราวุธ ผู๎กํากับ
ลูกเสือวิสามัญจะต๎องจัดการสอนและฝึกอบรม เพื่อสอบวิชาพิเศษเหลํานี้ 
เนื้อหาวิชาประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตร  
1. วิชาการลูกเสือ

หลักสูตร 
1. ได๎รับการฝึกอบรมวิชาผู๎กํากับลูกเสือ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น ประเภทของลูกเสือสํารอง หรือลูกเสือ

สามัญอยํางใดอยํางหนึ่ง 
2. ได๎ทดลองปฏิบัติหน๎าที่ผู๎กํากับลูกเสือในกองนั้น ๆ ไมํน๎อยกวํา 3 เดือน
วิธีปฏิบัติ 

จากข๎อ 1. -  สํงลูกเสือวิสามัญเข๎ารับการอบรมผู๎กํากับลูกเสือสํารอง หรือสามัญชั้น 
ความรู๎เบื้องต๎น ตามที่หนํวยงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องเปิดการฝึกอบรมขึ้น 

หรือ - จัดฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือสํารอง หรือลูกเสือสามัญ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น 
ขึ้นในกองลูกเสือวิสามัญนั้นเอง ให๎ครบทุกวิชาแล๎วประเมินผลแตํละวิชาจน 
ผํานหมดทุกวิชา ซึ่งผู๎สอนจะต๎องได๎รับเครื่องหมายวูดแบดจ๑วิสามัญ 

2 ทํอน เป็นอยํางน๎อย 
หรือ - จัดฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือสํารอง หรือลูกเสือสามัญ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น 

 ให๎แกํลูกเสือวิสามัญ แบบการอยูํคํายพักแรม คือจัดเหมือนอบรมขั้นความรู๎
เบื้องต๎น (B.T.C.) จริง ๆ แตํไมํได๎รับวุฒิบัตร 

จากข๎อ 2. - สํงลูกเสือวิสามัญเข๎าไปปฏิบัติหน๎าที่ผู๎กํากับลูกเสือสํารอง หรือผู๎กํากับ 
ลูกเสือสามัญในกองลูกเสือสํารอง หรือกองลูกเสือสามัญจริง ๆ จนครบ 3 

เดือน และได๎รับคํารับรองจากผู๎กํากับลูกเสือของกองลูกเสือนั้น ๆ 

หรือ - ทดลองปฏิบัติหน๎าที่ในกองลูกเสือวิสามัญนั้นเอง ในกรณีที่ไมํสามารถจะสํง 
ลูกเสือวิสามัญไปปฏิบัติหน๎าที่ผู๎กํากับลูกเสือสํารอง หรือสามัญได๎ โดยผู๎ 
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กํากับลูกเสือวิสามัญรับรองผลกงานให๎ก็ได๎ (ในฐานะพี่เลี้ยงปฏิบัติหน๎าที่ 
แทนผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญเป็นเวลา 3 เดือน) 

2. วิชาเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
หลักสูตร 
เดินทางไกลไปกับลูกเสือวิสามัญเป็นเวลา 4 วันติดตํอกัน (อยูํที่คํายพักแรม 3 คืน) หรือเดิน 

ทางไกลไปกับลูกเสือวิสามัญ 2 ครั้ง แตํละครั้งใช๎เวลา 48 ชั่วโมง โดยอยูํคํายพักแรม 2 คืน ไมํนับเวลา
เดินทางไปและกลับ การเดินทางไกลดังกลําว ลูกเสือจัดการเองโดยตลอด ทั้งนี้ด๎วยความเห็นชอบของผ๎ู
กํากับลูกเสือวิสามัญ การเดินทางไกลและแรมคืน ต๎องได๎มาตรฐานสูง การเดินทางไกล จะไปทางบก หรือ
ทางน้ํา ภายในประเทศหรือตํางประเทศก็ได๎ 

ต๎องแสดงวําในการเดินทางต๎องใช๎ความอดทน การพึ่งตนเอง ความคิดริเริ่ม ความมานะ และการ
เป็นผู๎นํา กับต๎องทําสมุดปูมรายงานการเดินทางยื่นตํอผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญด๎วย 

วิธีปฏิบัติ 
การเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ เพื่อให๎ได๎มาตรฐานตามหลักสูตรนี้ ลูกเสือ

วิสามัญเลือกการเดินทางได๎ 2 วิธี คือ 
1. เดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมไปกับลูกเสอืวิสามญัอื่น ๆ  ทั้งกอง เป็นเวลา 4 วันติดตํอกัน และ

อยูํคํายพักแรม 3 คืน ทํากิจกรรมของการอยูํคํายพักแรมดังนี้ 
- สร๎างคํายพักแรมด๎วยตนเอง ไมํวําจะเป็นการกางเต็นท๑ หรือสร๎างเพิงจากวัสดุธรรมชาติให๎

ป้องกัน ลม ฝน ได๎ 
- จัดบริเวณคํายให๎สวยงาม สะอาด มีการทําอุปกรณ๑การอยูํคํายพักแรม เชํน เตาลอยที่เก็บ

อุปกรณ๑ครัว ที่นั่งรับประทนอาหาร ที่เก็บแก๎วน้ําและอาหารสดตําง ๆ ตลอดที่ขุดหลุมเปียก หลุมแห๎ง ฯลฯ 
- มีการทดสอบการผจญภัยตามหลักเกณฑ๑การอยูํคํายพักแรม และวิชาบุกเบิกด๎วย 
- มีการฝึกการทําแผนที่และการเดินทางสํารวจเป็นระยะทางไมํนอ๎ยกวํา 8 กิโลเมตร เพื่อให๎มี

การเขียนรายงานการเดินทาง 
2. เดินทางไกลกับลูกเสือวิสามัญ 2 ครั้ง ครั้งละไมํน๎อยกวํา 48 ชั่วโมง อยูํคํายพักแรม 2 คีน อาจ

ไปโดยรถจักรยาน หรือทางน้ํา (พายเรือไป) โดยทํากิจกรรมเหมือน ข๎อ 1 
ทั้ง 2 ข๎อนี้ ผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญจะต๎องทราบวํา ลูกเสือวิสามัญจะไปอยูํคํายพักแรมที่ไหน? ไปโดย

วิธีการอยํางไร? ไปทํากิจกรรมอะไรบ๎าง? มีความปลอดภัยมากน๎อยเพียงใด? (ถ้าเห็นว่าไม่ปลอดภัยต้อง
ส่ังงดโดยเด็ดขาด) และต๎องลงนามรับรองผลการเดินทางทุกครั้ง 

3. วิชาบริการ

 หรอื - ทดลองปฏบิตัหิน้าทีใ่นกองลกูเสอืวสิามญันัน้เอง ในกรณทีีไ่มส่ามารถจะสง่ลกูเสอื 

   วสิามญัไปปฏบิตัหิน้าทีผู่ก้�ากบัลูกเสอืส�ารอง หรอืสามญัได ้ โดยผูก้�ากบัลูกเสอื 

   วสิามญัรบัรองผลงานใหก้ไ็ด ้(ในฐานะพีเ่ลีย้งปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนผูก้�ากบัลกูเสอืวสิามญั 

   เป็นเวลา 3 เดอืน)
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 29 

หลักสูตร 
(1) ทําหน๎าที่พี่เลี้ยงของลูกเสือวิสามัญที่เข๎าใหมํ 
(2) ทําหน๎าที่เป็นกรรมการของกอง 
(3) บําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสือของตนไมํน๎อยกวํา 9 ครั้ง 
(4) บําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสืออื่นไมํน๎อยกวํา 6 ครั้ง 
(5) บําเพ็ญประโยชน๑ตํอชุมชนไมํน๎อยกวํา 3 ครั้ง 

วิธีปฏิบัติ 
ให๎ลูกเสือวิสามัญทําหน๎าที่ตําง ๆ ดังกลําว ในหลักสูตรทุกข๎อ โดยมอบหมายให๎ดําเนินการตาม

ขั้นตอนที่เหมาะสม แล๎วให๎ผู๎กํากับลูกเสือลงนามรับรองในสมุดบันทึกผลงานของลูกเสือวิสามัญคนนั้น 
ในกรณีที่ลูกเสือวิสามัญมาจากกองอื่น ให๎พิจารณาจากสมุดบันทึกประจําวันของลูกเสือวิสามัญคน

นั้นอยํางละเอียด ตลอดทั้งการลงนามรับรองของผู๎กํากับลูกเสือด๎วย หากมีข๎อสงสัยอาจให๎ทดลองปฏิบัติจริง
ก็ได๎ตามเหมาะสม 

4. วิชาผู้ฝึกสอน
หลักสูตร 
(1) ผํานการฝึกอบรมขั้นความรู๎เบื้องต๎น (B.T.C.) ประเภทใดประเภทหนึ่งของหลักสูตรลูกเสือ

สํารอง สามัญ สามัญรุํนใหญํ 
(2) สามารถทําการสอนวิชาลูกเสือตามประเภทที่ตนรับการอบรมแล๎วอยํางน๎อย 2 วิชา 
(3) ได๎ทําการสอนเป็นที่พอใจของผู๎กํากับกองนั้น ๆ เป็นเวลา 3 เดือน โดยให๎สอนอยํางน๎อย 2 วิชา 

วิชาละ 3 ครั้ง 
วิธีปฏิบัติ 
จากข้อ 1 ให๎ดูจากวุฒิบัตรวําผํานการฝึกอบรมจริงหรือไมํ หากไมํผํานการฝึกอบรมดังกลําว ให๎ผู๎

กํากับลูกเสือจัดฝึกอบรมขึ้นภายในกองให๎ครบทุกวิชาเหมือนการจัดการฝึกอบรมของวิชาผู๎กํากับลูกเสือ
สํารอง สามัญ หรือสามัญรุํนใหญํ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น ประเภทใดประเภทหนึ่ง แล๎วลงนามรับรองให๎ 

จากข้อ 2 ให๎ทําการสอนให๎ดู 2 วิชา โดยให๎สอนจริง ๆ หรือสัมภาษณ๑ หรือให๎เขียนแผนการสอนให๎
ดู อยํางหนึ่งตามที่ผู๎กํากับลูกเสือเห็นสมควร 

จากข้อ 3 สํงไปชํวยทําการสอนในกองลูกเสือที่อยูํใกล๎เคียงเป็นเวลา 3 เดือน ตามกําหนดแล๎วขอดู
ใบรับรองผลงานจากผู๎กํากับลูกเสือกองนั้น ๆ หรือให๎สอนในกองลูกเสือวิสามัญของตนเองโดยมีผู๎กํากับ
ลูกเสือควบคุมอยํางใกล๎ชิด 

5. วิชาปฐมพยาบาล
หลักสูตร 

30 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

(1) รู๎และสามารถปฏิบัติตามหลักทั่วไปของการปฐมพยาบาลและข๎อควรจําของการปฐมพยาบาล 
(2) รู๎และสามารถสาธิตเรื่องตํอไปนี้ 

วิธีการห๎ามเลือด 
วิธีแก๎ไขอาการงัน  (Shock) 
วิธีการชํวยหายใจ หรือผายปอด นวดหัวใจ 
วิธีการขน เคลื่อนย๎ายผู๎ป่วย หรือผู๎บาดเจ็บ 
รู๎จักอาการของเรื่องกระดูกหักในสํวนตําง ๆ ของรํางกาย 
วิธีการเข๎าเฝือกชั่วคราว 
วิธีแก๎บาดแผลมีพิษ 

(3) เรียนรู๎ถึงโรคบางชนิดที่พบบํอย ๆ ในการเข๎าคํายพักแรมงานชุมชน และยาที่ใช๎ในการรักษา
อยํางสังเขป 

(4) การทดลองวิชาปฐมพยาบาล ให๎มีภาคปฏิบัติและทดสอบด๎วย คือ สามารถปฏิบัติได๎ สาธิตได๎ 
จนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบ 

วิธีปฏิบัติ 
จากข้อ 1 อาจทําการฝึกอบรมขึ้นในกองลูกเสือวิสามัญเอง หรือสํงไปเข๎ารับการฝึกอบรมตามที่มี

การฝึกอบรมวิชาปฐมพยาบาล  หรือดูจากหนังสอืสําคัญวําผํานการฝึกอบรมมาแล๎ว (ถ๎าลูกเสือคนนั้นเคยรับ
การฝึกอบรมมาแล๎ว) 

จากข้อ 2 ให๎สาธิตให๎ดู หรือตอบคําถามในกระดาษ โดยอธิบายให๎เข๎าใจ 
จากข้อ 3 สัมภาษณ๑หรือให๎เขียนบรรยายให๎ดู แล๎วซักถามตามความเหมาะสม 
จากข้อ 4 ให๎สาธิตให๎ดูจนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการ 
หากลูกเสือวิสามัญผู๎นั้นได๎เคยผํานวิชาการตําง ๆ  ที่ได๎กําหนดไว๎ อาจจะทั้งหมดหรือบางวิชา ก็ให๎ผู๎

กํากับลูกเสือสัมภาษณ๑หรือให๎คณะกรรมการผู๎ซึ่งเป็นผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะวิชา ทําการสัมภาษณ๑ตามแบบ
สัมภาษณ๑ดังนี้ 

แบบสัมภาษณล์ูกเสือวิสามัญเพื่อรับเครื่องหมายวชิราวุธ 
ช่ือ (ลูกเสือ) ...............................................................นามสกุล........................................................ 

3.   วิชำบริกำร
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หลักสูตร 
(1) ทําหน๎าที่พี่เลี้ยงของลูกเสือวิสามัญที่เข๎าใหมํ 
(2) ทําหน๎าที่เป็นกรรมการของกอง 
(3) บําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสือของตนไมํน๎อยกวํา 9 ครั้ง 
(4) บําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสืออื่นไมํน๎อยกวํา 6 ครั้ง 
(5) บําเพ็ญประโยชน๑ตํอชุมชนไมํน๎อยกวํา 3 ครั้ง 

วิธีปฏิบัติ 
ให๎ลูกเสือวิสามัญทําหน๎าที่ตําง ๆ ดังกลําว ในหลักสูตรทุกข๎อ โดยมอบหมายให๎ดําเนินการตาม

ขั้นตอนที่เหมาะสม แล๎วให๎ผู๎กํากับลูกเสือลงนามรับรองในสมุดบันทึกผลงานของลูกเสือวิสามัญคนนั้น 
ในกรณีที่ลูกเสือวิสามัญมาจากกองอื่น ให๎พิจารณาจากสมุดบันทึกประจําวันของลูกเสือวิสามัญคน

นั้นอยํางละเอียด ตลอดทั้งการลงนามรับรองของผู๎กํากับลูกเสือด๎วย หากมีข๎อสงสัยอาจให๎ทดลองปฏิบัติจริง
ก็ได๎ตามเหมาะสม 

4. วิชาผู้ฝึกสอน
หลักสูตร 
(1) ผํานการฝึกอบรมขั้นความรู๎เบื้องต๎น (B.T.C.) ประเภทใดประเภทหนึ่งของหลักสูตรลูกเสือ

สํารอง สามัญ สามัญรุํนใหญํ 
(2) สามารถทําการสอนวิชาลูกเสือตามประเภทที่ตนรับการอบรมแล๎วอยํางน๎อย 2 วิชา 
(3) ได๎ทําการสอนเป็นที่พอใจของผู๎กํากับกองนั้น ๆ เป็นเวลา 3 เดือน โดยให๎สอนอยํางน๎อย 2 วิชา 

วิชาละ 3 ครั้ง 
วิธีปฏิบัติ 
จากข้อ 1 ให๎ดูจากวุฒิบัตรวําผํานการฝึกอบรมจริงหรือไมํ หากไมํผํานการฝึกอบรมดังกลําว ให๎ผู๎

กํากับลูกเสือจัดฝึกอบรมขึ้นภายในกองให๎ครบทุกวิชาเหมือนการจัดการฝึกอบรมของวิชาผู๎กํากับลูกเสือ
สํารอง สามัญ หรือสามัญรุํนใหญํ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น ประเภทใดประเภทหนึ่ง แล๎วลงนามรับรองให๎ 

จากข้อ 2 ให๎ทําการสอนให๎ดู 2 วิชา โดยให๎สอนจริง ๆ หรือสัมภาษณ๑ หรือให๎เขียนแผนการสอนให๎
ดู อยํางหนึ่งตามที่ผู๎กํากับลูกเสือเห็นสมควร 

จากข้อ 3 สํงไปชํวยทําการสอนในกองลูกเสือที่อยูํใกล๎เคียงเป็นเวลา 3 เดือน ตามกําหนดแล๎วขอดู
ใบรับรองผลงานจากผู๎กํากับลูกเสือกองนั้น ๆ หรือให๎สอนในกองลูกเสือวิสามัญของตนเองโดยมีผู๎กํากับ
ลูกเสือควบคุมอยํางใกล๎ชิด 

5. วิชาปฐมพยาบาล
หลักสูตร 

30 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

(1) รู๎และสามารถปฏิบัติตามหลักทั่วไปของการปฐมพยาบาลและข๎อควรจําของการปฐมพยาบาล 
(2) รู๎และสามารถสาธิตเรื่องตํอไปนี้ 

วิธีการห๎ามเลือด 
วิธีแก๎ไขอาการงัน  (Shock) 
วิธีการชํวยหายใจ หรือผายปอด นวดหัวใจ 
วิธีการขน เคลื่อนย๎ายผู๎ป่วย หรือผู๎บาดเจ็บ 
รู๎จักอาการของเรื่องกระดูกหักในสํวนตําง ๆ ของรํางกาย 
วิธีการเข๎าเฝือกชั่วคราว 
วิธีแก๎บาดแผลมีพิษ 

(3) เรียนรู๎ถึงโรคบางชนิดที่พบบํอย ๆ ในการเข๎าคํายพักแรมงานชุมชน และยาที่ใช๎ในการรักษา
อยํางสังเขป 

(4) การทดลองวิชาปฐมพยาบาล ให๎มีภาคปฏิบัติและทดสอบด๎วย คือ สามารถปฏิบัติได๎ สาธิตได๎ 
จนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบ 

วิธีปฏิบัติ 
จากข้อ 1 อาจทําการฝึกอบรมขึ้นในกองลูกเสือวิสามัญเอง หรือสํงไปเข๎ารับการฝึกอบรมตามที่มี

การฝึกอบรมวิชาปฐมพยาบาล  หรือดูจากหนังสอืสําคัญวําผํานการฝึกอบรมมาแล๎ว (ถ๎าลูกเสือคนนั้นเคยรับ
การฝึกอบรมมาแล๎ว) 

จากข้อ 2 ให๎สาธิตให๎ดู หรือตอบคําถามในกระดาษ โดยอธิบายให๎เข๎าใจ 
จากข้อ 3 สัมภาษณ๑หรือให๎เขียนบรรยายให๎ดู แล๎วซักถามตามความเหมาะสม 
จากข้อ 4 ให๎สาธิตให๎ดูจนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการ 
หากลูกเสือวิสามัญผู๎นั้นได๎เคยผํานวิชาการตําง ๆ  ที่ได๎กําหนดไว๎ อาจจะทั้งหมดหรือบางวิชา ก็ให๎ผู๎

กํากับลูกเสือสัมภาษณ๑หรือให๎คณะกรรมการผู๎ซึ่งเป็นผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะวิชา ทําการสัมภาษณ๑ตามแบบ
สัมภาษณ๑ดังนี้ 

แบบสัมภาษณล์ูกเสือวิสามัญเพื่อรับเครื่องหมายวชิราวุธ 
ชื่อ (ลูกเสือ) ...............................................................นามสกุล........................................................ 

5.   วิชำปฐมพยำบำล

 หลกัสตูร



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
24

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 31 

กองลูกเสือวิสามัญ (โรงเรียน, วิทยาลยั)................................................................................................ 
ที่ วิชาที่สัมภาษณ์ วัน เดือน ปี ความเห็นของผู้

สัมภาษณ์ 
หมายเหตุ 

วิชา………………………… 
ภาคทฤษฎี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
ภาคปฏิบัติ/ทักษะ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

เสนอคณะกรรมการสอบเครือ่งหมายวิชาพิเศษ เครื่องหมายวชิราวุธ 

32 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

ข๎าพเจ๎าได๎ทําการสอบสัมภาษณ๑ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของลูกเสือวิสามัญ 
………………………………………..…………แล๎วเห็นวํา 

สมควร  ได๎รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ /   ยังไมํควรได๎รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

(ลงช่ือ)................................................ 
     (................................................) 

    ผู๎ทําการสัมภาษณ๑ 

แผนการจัดการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 2 - 3) 

หน่วยที ่2  วิชาโครงการ  

แบบสมัภำษณ์ลกูเสือวิสำมญัเพ่ือรบัเครื่องหมำยวชิรำวธุ

ชือ่ (ลกูเสอื)......................................................นามสกุล.......................................................................



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
25

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 31 

กองลูกเสือวิสามัญ (โรงเรียน, วิทยาลยั)................................................................................................ 
ที่ วิชาที่สัมภาษณ์ วัน เดือน ปี ความเห็นของผู้

สัมภาษณ์ 
หมายเหตุ 

วิชา………………………… 
ภาคทฤษฎี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
ภาคปฏิบัติ/ทักษะ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

เสนอคณะกรรมการสอบเครือ่งหมายวิชาพิเศษ เครื่องหมายวชิราวุธ 

32 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

ข๎าพเจ๎าได๎ทําการสอบสัมภาษณ๑ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของลูกเสือวิสามัญ 
………………………………………..…………แล๎วเห็นวํา 

สมควร  ได๎รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ /   ยังไมํควรได๎รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

(ลงชื่อ)................................................ 
     (................................................) 

    ผู๎ทําการสัมภาษณ๑ 

แผนการจัดการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 2 - 3) 

หน่วยที ่2  วิชาโครงการ  

เสนอคณะกรรมกำรสอบเครื่องหมำยวิชำพิเศษ เครื่องหมำยวชิรำวธุ



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
26คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 33 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 2  การอนุรักษ์และร่วมแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เวลา  4  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถบอกความหมาย ประเภท และประโยชน๑ของโครงการได๎ 
1.2 ลูกเสือสามารถเลือก เขยีน และนําเสนอโครงการอนุรกัษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ๎มได ๎

อยํางเหมาะสม 
2. เนื้อหา

2.1 ความหมายของโครงการ 
2.2 การวางแผนโครงการมีความจําเป็นตอํแผนปฏิบัติงาน 
2.3 ลักษณะของโครงการที่ดี  
2.4 รูปแบบ(Form) หรือโครงสรา๎ง (Structure) ของการเขยีนโครงการ 
2.5 สิ่งสําคัญทีค่วรคํานงึถึงในการเขียนโครงการ  
2.6 ขั้นตอนการเสนอโครงการ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง/เกมส๑ 

 3.2 ใบความรู๎ วิชาโครงการ (ศึกษาเพิม่เติมจากใบความรู๎วิชาการเขยีนโครงการ ลูกเสือวิสามญัชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 4 และ ปวช. 1 แผนการจดักิจกรรมที่ 21) 

3.3 แผนภูมิ/แผนโปรํงใส/ PowerPoint 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎

(1) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสนทนาวิธกีารทํางานกลุมํให๎ประสบความสําเร็จ 
 (2) ผู๎กํากับลูกเสือบรรยายประกอบแผนภมูิ หรอืแผํนโปรํงใสหรือ PowerPoint เกี่ยวกับ 

ความหมายของโครงการ ความสําคัญของโครงการตํอแผนปฏิบัติงาน ลักษณะของโครงการทีด่ี และ
โครงสร๎างของการเขียนโครงการ(จากใบความรูว๎ิชาโครงการ) 34 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 (3) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสอืแตํละหมู ํออกสํารวจสถานที่ภายในสถานศึกษาเพื่อ
จัดทําแผนเสนอโครงการอนุรักษ๑ และรํวมแกไ๎ขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของสถานศึกษา 
ตามแบบฟอร๑มที่แจกให ๎(เวลา 20 นาที) 

 (4) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสอืแตํละหมู ํอภิปรายกลุํม ผลของการสํารวจสถานที่ 
เพื่อเขยีนโครงการตามแบบฟอร๑ม 

 (5) ผู๎กํากับลูกเสือบรรยายเรื่องเสนอโครงการ แล๎วมอบหมายให๎แตํละหมูํไปดําเนินงานตาม
โครงการภายในระยะเวลา 10 สัปดาห๑ โดยใช๎เวลาวํางนอกเวลาเรยีน แล๎วบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
โดยมีผู๎กํากับไปนิเทศการดําเนนิงานเป็นระยะ  

(6) ผู๎กํากับลูกเสือนดัหมายเวลาในการนําเสนอผลงาน 
4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ “มดงํามกับนกพิราบ”
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 หลังจากลูกเสอืดําเนินงานตามโครงการแล๎วไมนํ๎อยกวํา4 สัปดาห๑ 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
 (1) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสอืแตํละหมูนํําเสนอผลการดาํเนินงานตามโครงการ 

ด๎วยวิธีใดวิธีหนึง่ดังตํอไปนี้ โดยระหวํางการนําเสนอมอบหมายแตํละหมูํประเมินผลงานด๎วย  
(2) ผู๎กํากับลูกเสือนาํเสนอโครงการเรียบร๎อยแล๎ว นําไปจัดนิทรรศการด๎วยแผนภูมิ 
(3) ผู๎กํากับลูกเสือสรุปประเมนิผลให๎ขอ๎เสนอแนะและช่ืนชมผลงาน 
(4) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสอืแตํละหมูสํรุปรายงานผลการดําเนนิโครงการ 

4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการสรุปรายงานผลการดําเนนิโครงการ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
เพลง 

แผนกำรจดักำรกิจกรรมลกูเสือวิสำมญั ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 5-6, ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช. 2-3)

หน่วยท่ี 2 วิชำโครงกำร
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 2  การอนุรักษ์และร่วมแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เวลา  4  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถบอกความหมาย ประเภท และประโยชน๑ของโครงการได๎ 
1.2 ลูกเสือสามารถเลือก เขยีน และนําเสนอโครงการอนุรกัษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ๎มได ๎

อยํางเหมาะสม 
2. เนื้อหา

2.1 ความหมายของโครงการ 
2.2 การวางแผนโครงการมีความจําเป็นตอํแผนปฏิบัติงาน 
2.3 ลักษณะของโครงการที่ดี  
2.4 รูปแบบ(Form) หรือโครงสรา๎ง (Structure) ของการเขยีนโครงการ 
2.5 สิ่งสําคัญทีค่วรคํานงึถึงในการเขียนโครงการ  
2.6 ขั้นตอนการเสนอโครงการ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง/เกมส๑ 

 3.2 ใบความรู๎ วิชาโครงการ (ศึกษาเพิม่เติมจากใบความรู๎วิชาการเขยีนโครงการ ลูกเสือวิสามญัชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 4 และ ปวช. 1 แผนการจดักิจกรรมที่ 21) 

3.3 แผนภูมิ/แผนโปรํงใส/ PowerPoint 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎

(1) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสนทนาวิธกีารทํางานกลุมํให๎ประสบความสําเร็จ 
 (2) ผู๎กํากับลูกเสือบรรยายประกอบแผนภมูิ หรอืแผํนโปรํงใสหรือ PowerPoint เกี่ยวกับ 

ความหมายของโครงการ ความสําคัญของโครงการตํอแผนปฏิบัติงาน ลักษณะของโครงการทีด่ี และ
โครงสร๎างของการเขียนโครงการ(จากใบความรูว๎ิชาโครงการ) 34 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 (3) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสอืแตํละหมู ํออกสํารวจสถานที่ภายในสถานศึกษาเพื่อ
จัดทําแผนเสนอโครงการอนุรักษ๑ และรํวมแกไ๎ขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของสถานศึกษา 
ตามแบบฟอร๑มที่แจกให ๎(เวลา 20 นาที) 

 (4) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสอืแตํละหมู ํอภิปรายกลุํม ผลของการสํารวจสถานที่ 
เพื่อเขยีนโครงการตามแบบฟอร๑ม 

 (5) ผู๎กํากับลูกเสือบรรยายเรื่องเสนอโครงการ แล๎วมอบหมายให๎แตํละหมูํไปดําเนินงานตาม
โครงการภายในระยะเวลา 10 สัปดาห๑ โดยใช๎เวลาวํางนอกเวลาเรยีน แล๎วบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
โดยมีผู๎กํากับไปนิเทศการดําเนนิงานเป็นระยะ  

(6) ผู๎กํากับลูกเสือนดัหมายเวลาในการนําเสนอผลงาน 
4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ “มดงํามกับนกพิราบ”
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 หลังจากลูกเสอืดําเนินงานตามโครงการแล๎วไมนํ๎อยกวํา4 สัปดาห๑ 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
 (1) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสอืแตํละหมูนํําเสนอผลการดาํเนินงานตามโครงการ 

ด๎วยวิธีใดวิธีหนึง่ดังตํอไปนี้ โดยระหวํางการนําเสนอมอบหมายแตํละหมูํประเมินผลงานด๎วย  
(2) ผู๎กํากับลูกเสือนาํเสนอโครงการเรียบร๎อยแล๎ว นําไปจัดนิทรรศการด๎วยแผนภูมิ 
(3) ผู๎กํากับลูกเสือสรุปประเมนิผลให๎ขอ๎เสนอแนะและช่ืนชมผลงาน 
(4) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสอืแตํละหมูสํรุปรายงานผลการดําเนนิโครงการ 

4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการสรุปรายงานผลการดําเนนิโครงการ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
เพลง 
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ในหมู่ลูกเสือ 
ในหมูํลกูเสือ  เมื่อเรารํวมอยู ํ

ตํางคนตํางรู๎กันดีในหน๎าที่ทกุอยาํง ตํางชํวยกันทาํ ทําไมํเว๎นวําง 
งานทุกอยําง งานทุกอยําง จะเสร็จโดยงํายดาย 

ในหมูํเนตรนาร ี  ที่เราจะรํวมอยู ํ
ตํางคนตํางรู๎กันดีในหน๎าที่ทกุอยาํง ตํางชํวยกันทาํ ทําไมํเว๎นวําง 

งานทุกอยําง งานทุกอยําง จะเสร็จโดยงํายดาย 
เกม 

ทํางานกลุ่ม 
 ใช๎ผ๎ูเลํน 6 คน ถอืเชือกคนละเสน๎ ใหด๎ึงเส๎นเชือกให๎ตึง แล๎วนํากระป๋องใบเล็ก ที่ผูกเชือก 6 เสน๎นี้ไปวาง
ไว๎บนกระป๋องใบใหญ ํมีกตกิาวําหา๎มไมํให๎เชือกแตํละเส๎นหยอํน ตอํไปใช๎เพยีง 3 คน ถือเส๎นเชือกแล๎วทํา
อยํางเดิม ตอํไปใช๎เพียงคนเดียวใหจ๎ับเวลาไว๎แตํละครั้งด๎วย 
ประโยชน๑จากการเลนํเกมนี ้
 ผู๎เลํนจะได๎ประโยชน๑มากจากเกมนี้ เพราะทาํให๎ทราบวํา งานเล็กๆ ใช๎คนมาก จะเสียเวลามาก ถ๎าใช๎คน
น๎อยๆ จะเสร็จเร็วกวํา  

36 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

หาตัวเลข 
วิธีเล่น 

1. เขียนตัวเลข 1-50-100 ปนเปลงไปบนน้ํากระดาษที่เตรียมไว๎แล๎ว โดยการเขียนเลขนั้น คนเขยีน
จะเป็นคนจดัตัวเลขไว๎แยกจากกัน คือ เลขคูํ อยูํครึ่งกระดาษอกีซีกหนึ่ง เลขคีอ่ยูอํีกครึ่งกระดาษอีกด๎านหนึ่ง 
หรือไว๎ขา๎งลํางเป็นเลขคูํ ข๎างบนเป็นเลขคีก่็ได๎ (การวางเลขคูคํี่จะไมํมกีารบอกผู๎เลํนวํา เลขคูํอยูํตรงไหน เลข
คี่อยูํตรงไหน) 

2. ผู๎เลํนทั้ง 3 คน จะนัง่ล๎อมวงอยูํรอบๆ กระดาษที่มีตารางตัวเลขอยูํแล๎ว ใหท๎ั้ง 3 ชํวยกนัหาเลข
1-50 โดยจะมีคนๆ หนึ่งเตรียมกากบาททับเลขที่ 2 คนคอยเป็นคนบอก 

3. กลุํมไหนหาตัวเลขเสร็จกํอนจะเป็นผู๎ชนะ
สรุปแนวคิด 

1. การทํางานเป็นทมี เมือ่เราทํางานเป็นทมีเราก็จะรู๎จักหน๎าที่และรวดเร็วในการทาํงาน
2. การแบํงงานออกเป็นกลุํม 3. การรู๎จักสังเกต 4. ความรํวมมอืของกลุมํ

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

หมวดวิชัย นักปลูกต้นไม้ 
จากชีวิตจริงของ ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ 

 30 กวําปีที่แล๎ว ตํารวจนายหนึ่งพากเพียรปลูกต๎นไม๎เพื่อหวังให๎บ๎านเกิดที่ตนเองอยูํนั้นอุดมสมบูรณ๑มาก
ขึ้น และจนถึงวันนี้ที่ชีวิตก๎าวสูํวัยเกษียณ เขากย็ังเพียรปลูกตน๎ไม ๎ซึ่งนับจากวันนั้นจนถึงวันนี ้นับได๎หลาย
ล๎านต๎น และบอก “ผมจะปลูกต้นไม้ไปจนกวา่ผมจะตาย” 
       โครงการแผํนดินธรรมแผํนดินทอง ซึ่งเปน็โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํัว 
นับเป็นแรงบันดาลใจครั้งแรกที่ทําให๎นายดาบตาํรวจ ที่ถึงแม๎ปัจจุบันจะได๎เลือ่นขัน้เป็นผู๎หมวดแล๎วก็ตาม 
ยึดถือและดําเนินรอยตามมาโดยตลอด 

 ตั้งแตํวันที่ 1 พฤษภาคม 2531 เป็นต๎นมา เขาคือผู๎ที่ทาํให๎ถนนหลายสายในอําเภอปรางค๑กูํ ที่ในอดีต

ภำคผนวกประกอบแผนกำรจดักิจกรรมท่ี 2

เพลง
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ในหมู่ลูกเสือ 
ในหมูํลกูเสือ  เมื่อเรารํวมอยู ํ

ตํางคนตํางรู๎กันดีในหน๎าที่ทกุอยาํง ตํางชํวยกันทาํ ทําไมํเว๎นวําง 
งานทุกอยําง งานทุกอยําง จะเสร็จโดยงํายดาย 

ในหมูํเนตรนาร ี  ที่เราจะรํวมอยู ํ
ตํางคนตํางรู๎กันดีในหน๎าที่ทกุอยาํง ตํางชํวยกันทาํ ทําไมํเว๎นวําง 

งานทุกอยําง งานทุกอยําง จะเสร็จโดยงํายดาย 
เกม 

ทํางานกลุ่ม 
 ใช๎ผ๎ูเลํน 6 คน ถอืเชือกคนละเสน๎ ใหด๎ึงเส๎นเชือกให๎ตึง แล๎วนํากระป๋องใบเล็ก ที่ผูกเชือก 6 เสน๎นี้ไปวาง
ไว๎บนกระป๋องใบใหญ ํมีกตกิาวําหา๎มไมํให๎เชือกแตํละเส๎นหยอํน ตอํไปใช๎เพยีง 3 คน ถือเส๎นเชือกแล๎วทํา
อยํางเดิม ตอํไปใช๎เพียงคนเดียวใหจ๎ับเวลาไว๎แตํละครั้งด๎วย 
ประโยชน๑จากการเลนํเกมนี ้
 ผู๎เลํนจะได๎ประโยชน๑มากจากเกมนี้ เพราะทาํให๎ทราบวํา งานเล็กๆ ใช๎คนมาก จะเสียเวลามาก ถ๎าใช๎คน
น๎อยๆ จะเสร็จเร็วกวํา  
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หาตัวเลข 
วิธีเล่น 

1. เขียนตัวเลข 1-50-100 ปนเปลงไปบนน้ํากระดาษที่เตรียมไว๎แล๎ว โดยการเขียนเลขนั้น คนเขยีน
จะเป็นคนจดัตัวเลขไว๎แยกจากกัน คือ เลขคูํ อยูํครึ่งกระดาษอกีซีกหนึ่ง เลขคีอ่ยูอํีกครึ่งกระดาษอีกด๎านหนึ่ง 
หรือไว๎ขา๎งลํางเป็นเลขคูํ ข๎างบนเป็นเลขคีก่็ได๎ (การวางเลขคูคํี่จะไมํมกีารบอกผู๎เลํนวํา เลขคูํอยูํตรงไหน เลข
คี่อยูํตรงไหน) 

2. ผู๎เลํนทั้ง 3 คน จะนัง่ล๎อมวงอยูํรอบๆ กระดาษที่มีตารางตัวเลขอยูํแล๎ว ใหท๎ั้ง 3 ชํวยกนัหาเลข
1-50 โดยจะมีคนๆ หนึ่งเตรียมกากบาททับเลขที่ 2 คนคอยเป็นคนบอก 

3. กลุํมไหนหาตัวเลขเสร็จกํอนจะเป็นผู๎ชนะ
สรุปแนวคิด 

1. การทํางานเป็นทมี เมือ่เราทํางานเป็นทมีเราก็จะรู๎จักหน๎าที่และรวดเร็วในการทาํงาน
2. การแบํงงานออกเป็นกลุํม 3. การรู๎จักสังเกต 4. ความรํวมมอืของกลุมํ

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

หมวดวิชัย นักปลูกต้นไม้ 
จากชีวิตจริงของ ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ 

 30 กวําปีที่แล๎ว ตํารวจนายหนึ่งพากเพียรปลูกต๎นไม๎เพื่อหวังให๎บ๎านเกิดที่ตนเองอยูํนั้นอุดมสมบูรณ๑มาก
ขึ้น และจนถึงวันนี้ที่ชีวิตก๎าวสูํวัยเกษียณ เขากย็ังเพียรปลูกตน๎ไม ๎ซึ่งนับจากวันนั้นจนถึงวันนี ้นับได๎หลาย
ล๎านต๎น และบอก “ผมจะปลูกต้นไม้ไปจนกวา่ผมจะตาย” 
       โครงการแผํนดินธรรมแผํนดินทอง ซึ่งเปน็โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํัว 
นับเป็นแรงบันดาลใจครั้งแรกที่ทําให๎นายดาบตาํรวจ ที่ถึงแม๎ปัจจุบันจะได๎เลือ่นขัน้เป็นผู๎หมวดแล๎วก็ตาม 
ยึดถือและดําเนินรอยตามมาโดยตลอด 

 ตั้งแตํวันที่ 1 พฤษภาคม 2531 เป็นต๎นมา เขาคือผู๎ที่ทาํให๎ถนนหลายสายในอําเภอปรางค๑กูํ ที่ในอดีต
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เคยจัดวาํเป็นอําเภอทีย่ากจนที่สดุในจงัหวัดศรีสระเกษ เริ่มมีความอดุมสมบูรณ๑เต็มไปด๎วยต๎นไม๎ที่ขึน้เรียง
ราย เนือ่งจากน้ําพักน้าํแรงและความตั้งใจของเขาเอง  
       ปัจจุบัน ต๎นไม๎ทีห่มวดวิชัยปลูกเกิดขึ้นมากมายเป็นหลายล๎านต๎น และคาดวําก็จะคงดําเนินตํอไปดงัคํา
หมวดวิชัยเคยตั้งปณิธานไว๎วํา “จะปลูกต้นไมจ้นกว่าจะตาย” และก็เห็นวําจะเป็นจริงเชํนนัน้เพราะตลอด
ระยะ 30 ปีที่เขาทํามา ผู๎หมวดวยัเกษยีณคนนีไ้มํเคยบํนสกัคําวําเสียเปรียบใคร  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การที่สังคมจะดีขึ้นได๎นั้น  ต๎องเริ่มที่ตัวเรา  

มดง่ามกับนกพิราบ 

        มดงํามตัวหนึ่งเห็นนายพรานยกปืนขึน้มาเพื่อสํองจอ๎งยิงนกพริาบ แตํมดงํามไมํอยากให๎นกพิราบต๎อง
ถูกกระสุนปืนนายพราน จึงไตํขึ้นไปบนขาของนายพรานแล๎วคอยทีที่นายพรานจะเหนี่ยวไกปืน มดงํามก็กัด
ที่เท๎าของนายพราน ทําให๎นายพรานสะดุ๎งยิงปืนพลาดไปถูกกิ่งไม๎ และนกพิราบไมํถูกยิง 
      ตํอมาไมํนานมดงํามรู๎สึกกระหายน้ําจึงเดินไปที่บํอน้ํา แตํขณะที่จะกินน้ําก็พลัดตกลงไปในบํอน้ํา มด
งํามจึงตะโกนร๎องขอความชํวยเหลือ นกพิราบซึ่งเกาะอยูํที่กิ่งไม๎ ใกล๎ๆ ได๎ยินเสียงก็เลยเอาปากคาบใบไม๎มา
ทิ้งไว๎ใกล๎มดงําม มดงํามจึงรีบปีนขึ้นบนใบไม๎ทันที ทําให๎รอดตายได๎ในที่สุด สํวนนกพิราบนั้นก็ดีใจที่ได๎มี
โอกาสตอบแทนบุญคุณของมดงําม 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การชํวยเหลือผู๎อื่นยํอมกํอให๎เกิดผลดีตอํตนเองอยูํเสมอ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 2  วิชาโครงการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3   การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย  เวลา  2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายความหมายและวิธีการอนุรักษ๑วัฒนธรรมไทยได๎ 

 1.2 ลูกเสือสามารถสร๎างเครือขําย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยได ๎
2.เนื้อหา 

2.1 ความหมายการอนุรกัษ๑และสืบสานวัฒนธรรมไทย 
2.2 วิธีการอนุรักษ๑สืบสานวัฒนธรรมไทย 
2.3 การสร๎างเครอืขําย/แนวรํวมอนุรักษ๑สืบสานวัฒนธรรมไทย 

3.ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎  
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4.กิจกรรม 
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม  
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสือบรรยาย ทําการอภิปรายถึงปัจจุบันที่คนวัยหนุํมสาว มีความจําเป็นที่ได๎เรียนรู๎
สอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีไทย ให๎มีคํานิยมรักและหวงแหนวัฒนธรรมของชาติ โดยให๎รู๎วํา 

- วัฒนธรรม คือ อะไร 
- วัฒนธรรม มีกี่ประเภท 
- วัฒนธรรม มีองค๑ประกอบที่สําคัญอยํางไร 
- วัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงได๎- การแสดงคุณคําทางสุนทรีภาพ และอารมณ๑สะเทือนใจที่มี

ตํอวัฒนธรรมไทย 
(โดยใช้ใบความรู้ “วัฒนธรรมไทย”ประกอบประเด็นการบรรยายและอภปิราย) 

2) ให๎ลูกเสือแตํละหมูํหรือกลุํมกําหนดการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของภาคใดภาคหนึ่ง หมูํ
หรือกลุํมละ 1 ภาค 
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เคยจัดวาํเป็นอําเภอทีย่ากจนที่สดุในจงัหวัดศรีสระเกษ เริ่มมีความอดุมสมบูรณ๑เต็มไปด๎วยต๎นไม๎ที่ขึน้เรียง
ราย เนือ่งจากน้ําพักน้าํแรงและความตั้งใจของเขาเอง  
       ปัจจุบัน ต๎นไม๎ทีห่มวดวิชัยปลูกเกิดขึ้นมากมายเป็นหลายล๎านต๎น และคาดวําก็จะคงดําเนินตํอไปดงัคํา
หมวดวิชัยเคยตั้งปณิธานไว๎วํา “จะปลูกต้นไมจ้นกว่าจะตาย” และก็เห็นวําจะเป็นจริงเชํนนัน้เพราะตลอด
ระยะ 30 ปีที่เขาทํามา ผู๎หมวดวยัเกษยีณคนนีไ้มํเคยบํนสกัคําวําเสียเปรียบใคร  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การที่สังคมจะดีขึ้นได๎นั้น  ต๎องเริ่มที่ตัวเรา  

มดง่ามกับนกพิราบ 

        มดงํามตัวหนึ่งเห็นนายพรานยกปืนขึน้มาเพื่อสํองจอ๎งยิงนกพริาบ แตํมดงํามไมํอยากให๎นกพิราบต๎อง
ถูกกระสุนปืนนายพราน จึงไตํขึ้นไปบนขาของนายพรานแล๎วคอยทีที่นายพรานจะเหนี่ยวไกปืน มดงํามก็กัด
ที่เท๎าของนายพราน ทําให๎นายพรานสะดุ๎งยิงปืนพลาดไปถูกกิ่งไม๎ และนกพิราบไมํถูกยิง 
      ตํอมาไมํนานมดงํามรู๎สึกกระหายน้ําจึงเดินไปที่บํอน้ํา แตํขณะที่จะกินน้ําก็พลัดตกลงไปในบํอน้ํา มด
งํามจึงตะโกนร๎องขอความชํวยเหลือ นกพิราบซึ่งเกาะอยูํที่กิ่งไม๎ ใกล๎ๆ ได๎ยินเสียงก็เลยเอาปากคาบใบไม๎มา
ทิ้งไว๎ใกล๎มดงําม มดงํามจึงรีบปีนขึ้นบนใบไม๎ทันที ทําให๎รอดตายได๎ในที่สุด สํวนนกพิราบนั้นก็ดีใจที่ได๎มี
โอกาสตอบแทนบุญคุณของมดงําม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 2  วิชาโครงการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3   การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย  เวลา  2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายความหมายและวิธีการอนุรักษ๑วัฒนธรรมไทยได๎ 

 1.2 ลูกเสือสามารถสร๎างเครือขําย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยได ๎
2.เนื้อหา 

2.1 ความหมายการอนุรกัษ๑และสืบสานวัฒนธรรมไทย 
2.2 วิธีการอนุรักษ๑สืบสานวัฒนธรรมไทย 
2.3 การสร๎างเครอืขําย/แนวรํวมอนุรักษ๑สืบสานวัฒนธรรมไทย 

3.ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎  
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4.กิจกรรม 
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม  
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสือบรรยาย ทําการอภิปรายถึงปัจจุบันที่คนวัยหนุํมสาว มีความจําเป็นที่ได๎เรียนรู๎
สอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีไทย ให๎มีคํานิยมรักและหวงแหนวัฒนธรรมของชาติ โดยให๎รู๎วํา 

- วัฒนธรรม คือ อะไร 
- วัฒนธรรม มีกี่ประเภท 
- วัฒนธรรม มีองค๑ประกอบที่สําคัญอยํางไร 
- วัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงได๎- การแสดงคุณคําทางสุนทรีภาพ และอารมณ๑สะเทือนใจที่มี

ตํอวัฒนธรรมไทย 
(โดยใช้ใบความรู้ “วัฒนธรรมไทย”ประกอบประเด็นการบรรยายและอภปิราย) 

2) ให๎ลูกเสือแตํละหมูํหรือกลุํมกําหนดการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของภาคใดภาคหนึ่ง หมูํ
หรือกลุํมละ 1 ภาค 
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- ภาคเหนือ 
- ภาคกลาง 
- ภาคใต๎ 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ภาคตะวันออก 

แล๎วจัดการแสดงใช๎เวลาหมูํละ 3-5 นาที 
3) ให๎แตํละหมูํหรือกลุํม อภิปรายหาข๎อสรุปทางด๎านสถาปัตยกรรมไทยของโบสถ๑ หรือวิหารมี

ลักษณะสําคัญอยํางไร แตํละตําแหนํงมีชื่อวําอะไร อยูํที่ไหนของโบสถ๑หรือวิหาร เชํน ชํอฟ้า ใบระกา คัน
ทวยหรือหูช๎าง ซุ๎มประตู หน๎าบัน ซุ๎มหน๎าตําง ฯลฯ โดยศึกษานอกสถานที่และนํามาเสนอหมูํหรือกลุํมละ 
3 นาที 

4) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสรุปพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัย อนุรักษ๑สืบสานวัฒนธรรม
ไทย 

4.4 ผู๎กํากับเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ได้จากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ เห็นคุณคํา ภาคภูมิใจหวงแหนและรํวมสืบสาน

วัฒนธรรมไทย 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 

40 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 

เพลง 
 ชาวไทย 

     ชาวไทยเราเอ๐ย  ขออยําละเลยในการทาํหนา๎ที่ 
     ยามเมื่อเราได๎เลํนสนุก เปลื้องทุกข๑สบายอยํางนี ้
     เพราะชาติเราได๎เสรี  มีเอกราชสมบูรณ๑ 
     เราจึงควรชํวยชูชาติให ๎ เกํงกาจเจิดจาํรูญ 
     เพื่อความสุขเพิ่มพูน ของชาวไทยเราเอย 
ใบความรู้ 

วัฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรมคืออะไร 
  เมื่อพดูถึงเรื่องวัฒนธรรม กํอนอื่นอยากจะให๎เขา๎ใจความหมายของวัฒนธรรมเสียกอํนเพราะ
ความหมายของวัฒนธรรมนั้น ไดม๎ีผู๎จํากดัความไว๎มากมาย ซึ่งพอจะสรุปได๎วําวัฒนธรรมเป็นสํวนทั้งหมดที่
ซับซ๎อน ประกอบด๎วย ความรู๎ ความเชือ่ ศิลป์ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณีและความสามารถอื่นๆ ทีม่นุษย๑
ได๎มาในฐานะที่เป็นสมาชกิของสังคม สํวนความหมายของวัฒนธรรมในภาษาไทยนั้น ตามพระราชบัญญัติ
วัฒนธรรมแหํงชาติ พุทธศักราช 2405 ได๎ให๎ความหมายไว๎ดังนี้  
  “วัฒนธรรม” หมายถึง ลกัษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ ความกลมเกลียว
ก๎าวหน๎าของชาต ิและศีลธรรมอันดขีองประชาชน (เป็นการช้ีชวน เชิญชวน วิงวอน) ให๎ประชาชนรํวมกันทาํ
ความเจริญงอกงามใหม๎ีความดีงามขึน้ ไมํใชํเพยีงรับมรดกกันมาเทํานั้น แตํต๎องรกัษาของเดมิที่มี 
(Conservative) แก๎ไขดัดแปลงของเดมิที่ควรแก๎หรือดดัแปลงวางมาตรฐานความดีงามขึ้นใหม ํแล๎วสํงเสริม
ให๎เป็นลักษณะที่ดีประจําชาตสิืบตํอไปจนถึงอนชุนรุํนหลัง (Progressive) 
  จากขอ๎ความข๎างต๎นพอจะกลําวได๎วํา วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมที่ครอบคลุมทกุสิ่งทกุอยําง ที่
แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย๑ โดยแตํละสังคมมีวัฒนธรรมเฉพาะของตน เพราะเป็นวิถีชีวิตที่แตกตํางกัน
ของแตํละกลุํมสังคม 
  การที่มนุษย๑มคีวามแตกตํางกนั อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรม เชํน พวกชาวเขาปิกมี พวก
เอสโมและพวกโรมนัโบราณ หรือพวกนักบริหาร นักบัญชี ก็เป็นมนุษย๑ด๎วยกนัทั้งนัน้ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร๑ ไมํวําชาติที่เจริญแล๎วหรือลา๎หลังก็ตาม มีความเป็นวัฒนธรรมเทาํกันในแงํที่เป็นแบบแผนของ
การดํารงชีวิต  
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- ภาคเหนือ 
- ภาคกลาง 
- ภาคใต๎ 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ภาคตะวันออก 

แล๎วจัดการแสดงใช๎เวลาหมูํละ 3-5 นาที 
3) ให๎แตํละหมูํหรือกลุํม อภิปรายหาข๎อสรุปทางด๎านสถาปัตยกรรมไทยของโบสถ๑ หรือวิหารมี

ลักษณะสําคัญอยํางไร แตํละตําแหนํงมีชื่อวําอะไร อยูํที่ไหนของโบสถ๑หรือวิหาร เชํน ชํอฟ้า ใบระกา คัน
ทวยหรือหูช๎าง ซุ๎มประตู หน๎าบัน ซุ๎มหน๎าตําง ฯลฯ โดยศึกษานอกสถานที่และนํามาเสนอหมูํหรือกลุํมละ 
3 นาที 

4) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสรุปพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัย อนุรักษ๑สืบสานวัฒนธรรม
ไทย 

4.4 ผู๎กํากับเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ได้จากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ เห็นคุณคํา ภาคภูมิใจหวงแหนและรํวมสืบสาน

วัฒนธรรมไทย 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 

40 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 

เพลง 
 ชาวไทย 

     ชาวไทยเราเอ๐ย  ขออยําละเลยในการทาํหนา๎ที่ 
     ยามเมื่อเราได๎เลํนสนุก เปลื้องทุกข๑สบายอยํางนี ้
     เพราะชาติเราได๎เสรี  มีเอกราชสมบูรณ๑ 
     เราจึงควรชํวยชูชาติให ๎ เกํงกาจเจิดจาํรูญ 
     เพื่อความสุขเพิ่มพูน ของชาวไทยเราเอย 
ใบความรู้ 

วัฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรมคืออะไร 
  เมื่อพดูถึงเรื่องวัฒนธรรม กํอนอื่นอยากจะให๎เขา๎ใจความหมายของวัฒนธรรมเสียกอํนเพราะ
ความหมายของวัฒนธรรมนั้น ไดม๎ีผู๎จํากดัความไว๎มากมาย ซึ่งพอจะสรุปได๎วําวัฒนธรรมเป็นสํวนทั้งหมดที่
ซับซ๎อน ประกอบด๎วย ความรู๎ ความเชือ่ ศิลป์ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณีและความสามารถอื่นๆ ทีม่นุษย๑
ได๎มาในฐานะที่เป็นสมาชกิของสังคม สํวนความหมายของวัฒนธรรมในภาษาไทยนั้น ตามพระราชบัญญัติ
วัฒนธรรมแหํงชาติ พุทธศักราช 2405 ได๎ให๎ความหมายไว๎ดังนี้  
  “วัฒนธรรม” หมายถึง ลกัษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ ความกลมเกลียว
ก๎าวหน๎าของชาต ิและศีลธรรมอันดขีองประชาชน (เป็นการช้ีชวน เชิญชวน วิงวอน) ให๎ประชาชนรํวมกันทาํ
ความเจริญงอกงามใหม๎ีความดีงามขึน้ ไมํใชํเพยีงรับมรดกกันมาเทํานั้น แตํต๎องรกัษาของเดมิที่มี 
(Conservative) แก๎ไขดัดแปลงของเดมิที่ควรแก๎หรือดดัแปลงวางมาตรฐานความดีงามขึ้นใหม ํแล๎วสํงเสริม
ให๎เป็นลักษณะที่ดีประจําชาตสิืบตํอไปจนถึงอนชุนรุํนหลัง (Progressive) 
  จากขอ๎ความข๎างต๎นพอจะกลําวได๎วํา วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมที่ครอบคลุมทกุสิ่งทกุอยําง ที่
แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย๑ โดยแตํละสังคมมีวัฒนธรรมเฉพาะของตน เพราะเป็นวิถีชีวิตที่แตกตํางกัน
ของแตํละกลุํมสังคม 
  การที่มนุษย๑มคีวามแตกตํางกนั อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรม เชํน พวกชาวเขาปิกมี พวก
เอสโมและพวกโรมนัโบราณ หรือพวกนักบริหาร นักบัญชี ก็เป็นมนุษย๑ด๎วยกนัทั้งนัน้ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร๑ ไมํวําชาติที่เจริญแล๎วหรือลา๎หลังก็ตาม มีความเป็นวัฒนธรรมเทาํกันในแงํที่เป็นแบบแผนของ
การดํารงชีวิต  

ภำคผนวกประกอบแผนกำรจดักิจกรรมท่ี 3
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 สรุปแล๎ว วัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทกุอยาํงที่แสดงอออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย๑ใน
สังคมกลุํมใดกลุํมหนึ่ง มนุษย๑ไดค๎ิดสรา๎งเกณฑ๑ วิธีในการปฏิบัติ การจัดระเบียบ ตลอดจนระบบความเชื่อถือ 
ความนยิม ความรู๎ และเทคโนโลยีตํางๆ ในการควบคุมและใช๎ประโยชน๑จากธรรมชาติ 

ในด๎านวัฒนธรรมนั้น เราอาจแบํงประเภทของวัฒนธรรมออกไดเ๎ป็น 2 สํวน ได๎แก ํ 
- วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ เชํน บ๎าน โบสถ๑ วิหาร หอประชุม เป็นต๎น  
- วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับจิตใจ เชํน อุดมการณ๑ คาํนิยม แนวความคิด ประเพณีและการปฏิบัติสืบตํอ

กันมาจนเป็นทีย่อมรับในชุมชนของตนวําดีงามเหมาะสม เชํน ศาสนา ความเชือ่ เจตคติ ซึ่งเปน็
นามธรรมที่มองเห็นไมไํด๎  

องค์ประกอบของวัฒนธรรม  มี 4 องค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่  
 1.องค๑วัตถุ วัฒนธรรมวัตถุที่สามารถจับต๎องได๎ เชํน โรงเรียน โรงงาน ภาพเขยีน ภาพป้ัน โบสถ๑ 

วิหาร หอดูดาว 
 2.องค๑การ หมายถึง กลุมํที่องค๑การจัดอยํางมีระเบียบ หรือมีโครงสร๎างอยํางเป็นทางการ มกีารวาง

กฎเกณฑ๑ระเบียบเรียบร๎อย และมีวัตถุประสงค๑ไว๎อยํางแนนํอน เชํน สมาพนัธ๑ สมาคม กรรมการลูกเสือ 
สภากาชาด วัด สภาประชาชาติ ซึ่งเป็นองค๑การที่ใหญํที่สุด 

 3.องค๑พิธีการ เป็นขบธรรมเนียมประเพณีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เชํน พธิีกรรมตาํงๆ ตั้งแตํเรือ่งการ
เกิด การหมัน้ การแตํงงาน การบวชนาค การตาย การปลกูบ๎านขึน้บ๎านใหมํ ฯลฯ ซึ่งศาสนามอีิทธิพลอยูํ
บ๎างไมมํากก็น๎อย รวมทั้งการแตํงกาย และรับประทานอาหารด๎วย เชํน หญงิแตํงชุดไทย ชายแตํงชุดเต็มยศ 
เชํน รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต๑ ดนิเนอร๑ ขนัโตก เป็นต๎น พิธีการเหลํานี้เปลี่ยนแปลงไปบ๎างตามสภาพ
ของสังคม 

4.องค๑คติ หมายถึง ความเขา๎ใจ ความเชื่อ ความคิดเห็น ตลอดจนอุดมการณ๑ตํางๆ เชํน เชื่อวาํกรรม
เป็นเครื่องชี้ชะตา ความเชื่อในเรื่องการมีผัวเดยีวเมียเดยีว ความเชื่อในเรือ่งการตายแล๎วเกิดใหมํ หรอืเรา
เชื่อกันวําอดุมการณ๑ของขบวนการลกูเสือเป็นสิง่ค้ําจุนโลก เป็นต๎น  

 ถึงแม๎วําเราจะทราบวําลักษณะของวัฒนธรรมนัน้ เป็นสิ่งทีไ่ด๎มาโดยการเรียนรูก๎็ดีสืบเนือ่งมาจาก
มรดกทางสังคมกด็ี หรอืเป็นวิถีชีวิตหรือแบบของการดาํรงชีวิตก็ดี ยํอมจะเป็นสิ่งทีไ่มคํงที่ ทั้งนี้เพราะมนุษย๑
มีการคิดคน๎สิ่งใหมํๆ หรือปรับปรุงของเดิมให๎เหมาะสมกับสถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงไปจนทาํให๎วัฒนธรรม
มีการเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ เชํน เดิมชาวไทยมคีวามคดิวําผู๎หญิงควรอยูกํับบ๎านเลี้ยงลกู ดูแลบ๎านเรือน 
ปัจจุบันผู๎หญิงทํางานเคยีงบําเคียงไหลํกับชายมากขึ้น หรอืเดมิชายไทยคดิวํา การเต๎นกนิรํากนิของ
หญิงไทยเป็นสิ่งไมํสมควร แตํปัจจุบันเป็นทีน่ิยมกันมากและมีรายได๎สูง หรือเรื่องความคิดทางการเมือง
เสรีภาพ ฯลฯ ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนีอ้าจจะมีคนทีม่ีความคดิแบบเกําๆ คัดค๎านบ๎าง ซึ่งเปน็ธรรมดาของ

42 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

สังคมทีพ่ัฒนาหรือกาํลังพัฒนาไมจํําเป็นต๎องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันทุกคน ซึง่ถ๎าเราเข๎าใจถึงขอ๎ที่ขัดกันนีไ้ด๎ 
ก็จะเป็นแนวทางในการชํวยสรา๎งวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน๑แกํคนสํวนใหญํไดม๎าก  

 แตํอยํางไรก็ตาม ในสํวนที่เป็นวัฒนธรรมด๎วยกนัแล๎ว ศิลป์ก็เป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมหรือบางที่ก็
ชอบเรียกรวมๆกันวํา “ศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งสิ่งนีเ้ป็นเครื่องชี้บํงความเป็นชาติ ประเทศใดชาติใดจะเสื่อมหรือ
จะเจริญก็ดไูด๎ที่ศิลปะและวัฒนธรรมนี้แหละ ของไทยเราก็มคีวามเสือ่มและความเจริญเหมอืนกนั เราจะ
สังเกตวํา ยคุใดสมัยใดองค๑พระมหากษัตริย๑ใหค๎วามสนใจสนับสนุนเรื่องศิลปะแล๎ว วัฒนธรรมของชาตินัน้ก็
เจริญรุํงเรืองในยุคนัน้   

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
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 สรุปแล๎ว วัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทกุอยาํงที่แสดงอออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย๑ใน
สังคมกลุํมใดกลุํมหนึ่ง มนุษย๑ไดค๎ิดสรา๎งเกณฑ๑ วิธีในการปฏิบัติ การจัดระเบียบ ตลอดจนระบบความเชื่อถือ 
ความนยิม ความรู๎ และเทคโนโลยีตํางๆ ในการควบคุมและใช๎ประโยชน๑จากธรรมชาติ 

ในด๎านวัฒนธรรมนั้น เราอาจแบํงประเภทของวัฒนธรรมออกไดเ๎ป็น 2 สํวน ได๎แก ํ 
- วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ เชํน บ๎าน โบสถ๑ วิหาร หอประชุม เป็นต๎น  
- วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับจิตใจ เชํน อุดมการณ๑ คาํนิยม แนวความคิด ประเพณีและการปฏิบัติสืบตํอ

กันมาจนเป็นทีย่อมรับในชุมชนของตนวําดีงามเหมาะสม เชํน ศาสนา ความเชือ่ เจตคติ ซึ่งเปน็
นามธรรมที่มองเห็นไมไํด๎  

องค์ประกอบของวัฒนธรรม  มี 4 องค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่  
 1.องค๑วัตถุ วัฒนธรรมวัตถุที่สามารถจับต๎องได๎ เชํน โรงเรียน โรงงาน ภาพเขยีน ภาพป้ัน โบสถ๑ 

วิหาร หอดูดาว 
 2.องค๑การ หมายถึง กลุมํที่องค๑การจัดอยํางมีระเบียบ หรือมีโครงสร๎างอยํางเป็นทางการ มกีารวาง

กฎเกณฑ๑ระเบียบเรียบร๎อย และมีวัตถุประสงค๑ไว๎อยํางแนนํอน เชํน สมาพนัธ๑ สมาคม กรรมการลูกเสือ 
สภากาชาด วัด สภาประชาชาติ ซึ่งเป็นองค๑การที่ใหญํที่สุด 

 3.องค๑พิธีการ เป็นขบธรรมเนียมประเพณีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เชํน พธิีกรรมตาํงๆ ตั้งแตํเรือ่งการ
เกิด การหมัน้ การแตํงงาน การบวชนาค การตาย การปลกูบ๎านขึน้บ๎านใหมํ ฯลฯ ซึ่งศาสนามอีิทธิพลอยูํ
บ๎างไมมํากก็น๎อย รวมทั้งการแตํงกาย และรับประทานอาหารด๎วย เชํน หญงิแตํงชุดไทย ชายแตํงชุดเต็มยศ 
เชํน รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต๑ ดนิเนอร๑ ขนัโตก เป็นต๎น พิธีการเหลํานี้เปลี่ยนแปลงไปบ๎างตามสภาพ
ของสังคม 

4.องค๑คติ หมายถึง ความเขา๎ใจ ความเชื่อ ความคิดเห็น ตลอดจนอุดมการณ๑ตํางๆ เชํน เชื่อวาํกรรม
เป็นเครื่องชี้ชะตา ความเชื่อในเรื่องการมีผัวเดยีวเมียเดยีว ความเชื่อในเรือ่งการตายแล๎วเกิดใหมํ หรอืเรา
เชื่อกันวําอดุมการณ๑ของขบวนการลกูเสือเป็นสิง่ค้ําจุนโลก เป็นต๎น  

 ถึงแม๎วําเราจะทราบวําลักษณะของวัฒนธรรมนัน้ เป็นสิ่งทีไ่ด๎มาโดยการเรียนรูก๎็ดีสืบเนือ่งมาจาก
มรดกทางสังคมกด็ี หรอืเป็นวิถีชีวิตหรือแบบของการดาํรงชีวิตก็ดี ยํอมจะเป็นสิ่งทีไ่มคํงที่ ทั้งนี้เพราะมนุษย๑
มีการคิดคน๎สิ่งใหมํๆ หรือปรับปรุงของเดิมให๎เหมาะสมกับสถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงไปจนทาํให๎วัฒนธรรม
มีการเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ เชํน เดิมชาวไทยมคีวามคดิวําผู๎หญิงควรอยูกํับบ๎านเลี้ยงลกู ดูแลบ๎านเรือน 
ปัจจุบันผู๎หญิงทํางานเคยีงบําเคียงไหลํกับชายมากขึ้น หรอืเดมิชายไทยคดิวํา การเต๎นกนิรํากนิของ
หญิงไทยเป็นสิ่งไมํสมควร แตํปัจจุบันเป็นทีน่ิยมกันมากและมีรายได๎สูง หรือเรื่องความคิดทางการเมือง
เสรีภาพ ฯลฯ ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนีอ้าจจะมีคนทีม่ีความคดิแบบเกําๆ คัดค๎านบ๎าง ซึ่งเปน็ธรรมดาของ

42 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

สังคมทีพ่ัฒนาหรือกาํลังพัฒนาไมจํําเป็นต๎องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันทุกคน ซึง่ถ๎าเราเข๎าใจถึงขอ๎ที่ขัดกันนีไ้ด๎ 
ก็จะเป็นแนวทางในการชํวยสรา๎งวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน๑แกํคนสํวนใหญํไดม๎าก  

 แตํอยํางไรก็ตาม ในสํวนที่เป็นวัฒนธรรมด๎วยกนัแล๎ว ศิลป์ก็เป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมหรือบางที่ก็
ชอบเรียกรวมๆกันวํา “ศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งสิ่งนีเ้ป็นเครื่องชี้บํงความเป็นชาติ ประเทศใดชาติใดจะเสื่อมหรือ
จะเจริญก็ดไูด๎ที่ศิลปะและวัฒนธรรมนี้แหละ ของไทยเราก็มคีวามเสือ่มและความเจริญเหมอืนกนั เราจะ
สังเกตวํา ยคุใดสมัยใดองค๑พระมหากษัตริย๑ใหค๎วามสนใจสนับสนุนเรื่องศิลปะแล๎ว วัฒนธรรมของชาตินัน้ก็
เจริญรุํงเรืองในยุคนัน้   

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
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ขาด ๆ เกิน ๆ 

มีคนถามขงจื้อวํา “ชาย 4 คนนั้น ตาํงกม็ีอะไรดกีวําทําน แตทําํไมพวกเขาจึงยอมเป็นศิษย๑รับใช๎ทําน?” 
 “เขามีดอียํางไร?” ขงจือ้ถาม 
 แล๎วผ๎ูถามขงจื้อก็ตอบวํา  

“ชายคนที่ 1 นั้นพดูเกํงกวําทําน 
ชายคนที ่2 นั้นมีเมตตาดีกวําทําน 
ชายคนที ่3 มีทาํทางสงํางามกวําทําน 
ชายคนที ่4 มคีวามกล๎าหาญกวําทําน” 

เมื่อขงจื้อได๎ฟังเชนํนั้น จึงกลําววํา 
“เหตุที่ชายทั้ง 4 คน ยอมเป็นศิษย๑รับใช๎ข๎าพเจา๎นั้น เป็นเพราะวํา 
ชายคนที ่1 พดูเกํงก็จริง แตํไมํรู๎จักสาํรวมปาก 
ชายคนที ่2 มีเมตตาจริง แตํบางครั้งก็เมตตามากเกินไปจนสรา๎งความเดอืดร๎อนให๎กับตนเอง 
ชายคนที ่3 ก็วางทําสงาํเสียจนไมํรู๎จักถํอมตน 
ชายคนที ่4 กก็ล๎าเสียจนบ๎าบิ่น 

 ถ๎าจะยกสิง่ที่ชายทั้ง 4 มีรวมกันมาใหข๎๎าพเจ๎า ข๎าพเจา๎ก็จะไมขํอรับ เพราะสิ่งทีพ่วกเขาขาดนัน้ มีอยูํใน
ตัวข๎าพเจ๎า พวกเขาจึงมอบตัวเป็นศิษย๑รับใช๎ขา๎พเจ๎า” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การที่จะให๎ผู๎อื่นยอมรับนับถือและศรัทธาในตัวเรานั้น ยํอมเกิดจากความดแีละ
ความสามารถในตัวเรานั้นเอง 

44 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6,  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. 2,3) 
หน่วยที่ 2   วิชาโครงการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4   ช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบตัิ ชุมชน ชาติ  เวลา 2 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถดาํเนินการโครงการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ  ชุมชน  และชาติได ๎ 

2. เนื้อหา
 โครงการบริการ ดูแล รักษา สาธารณสมบัติ  ชมุชน  ชาติ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เกม 
3.2 ใบความรู๎ 

1) แบบสํารวจสาธารณสถานที่ใกล๎บ๎าน ที่วัด ที่โรงเรียน (สถานศึกษา)
2) แบบรายงานผลกการปฏิบัติงานตามโครงการ

3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เกม หรือเพลง 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสือรํวมกันอภิปรายรูปแบบโครงการ
2) ผู๎กํากับลูกเสอืมอบหมายให๎หมูํลูกเสือดาํเนนิการสํารวจสาธารณสมบัติในชุมชนใกล๎
สถานศึกษา 
3) ลูกเสือแตํละหมูจํัดทําโครงการดูแลรักษาสาธารณสมบัติในชุมชน หมูํละ 1 โครงการ
4) ลูกเสือแตํละหมูนํําเสนอโครงการโดยผํานความเห็นชอบของผู๎นาํชุมชน
5) หมูํลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ
6) ลูกเสือสรุปรายงานผลการดําเนนิโครงการ และนําเสนอผลการปฏิบัติงานตํอกองลกูเสือ

4.4 ผู๎กํากับเลําเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑  
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน์



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
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ขาด ๆ เกิน ๆ 

มีคนถามขงจื้อวํา “ชาย 4 คนนั้น ตาํงกม็ีอะไรดกีวําทําน แตทําํไมพวกเขาจึงยอมเป็นศิษย๑รับใช๎ทําน?” 
 “เขามีดอียํางไร?” ขงจือ้ถาม 
 แล๎วผ๎ูถามขงจื้อก็ตอบวํา  

“ชายคนที่ 1 นั้นพดูเกํงกวําทําน 
ชายคนที ่2 นั้นมีเมตตาดีกวําทําน 
ชายคนที ่3 มีทาํทางสงํางามกวําทําน 
ชายคนที ่4 มคีวามกล๎าหาญกวําทําน” 

เมื่อขงจื้อได๎ฟังเชนํนั้น จึงกลําววํา 
“เหตุที่ชายทั้ง 4 คน ยอมเป็นศิษย๑รับใช๎ข๎าพเจา๎นั้น เป็นเพราะวํา 
ชายคนที ่1 พดูเกํงก็จริง แตํไมํรู๎จักสาํรวมปาก 
ชายคนที ่2 มีเมตตาจริง แตํบางครั้งก็เมตตามากเกินไปจนสรา๎งความเดอืดร๎อนให๎กับตนเอง 
ชายคนที ่3 ก็วางทําสงาํเสียจนไมํรู๎จักถํอมตน 
ชายคนที ่4 กก็ล๎าเสียจนบ๎าบิ่น 

 ถ๎าจะยกสิง่ที่ชายทั้ง 4 มีรวมกันมาใหข๎๎าพเจ๎า ข๎าพเจา๎ก็จะไมขํอรับ เพราะสิ่งทีพ่วกเขาขาดนัน้ มีอยูํใน
ตัวข๎าพเจ๎า พวกเขาจึงมอบตัวเป็นศิษย๑รับใช๎ขา๎พเจ๎า” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การที่จะให๎ผู๎อื่นยอมรับนับถือและศรัทธาในตัวเรานั้น ยํอมเกิดจากความดแีละ
ความสามารถในตัวเรานั้นเอง 

44 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6,  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. 2,3) 
หน่วยที่ 2   วิชาโครงการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4   ช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบตัิ ชุมชน ชาติ  เวลา 2 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถดาํเนินการโครงการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ  ชุมชน  และชาติได ๎ 

2. เนื้อหา
 โครงการบริการ ดูแล รักษา สาธารณสมบัติ  ชมุชน  ชาติ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เกม 
3.2 ใบความรู๎ 

1) แบบสํารวจสาธารณสถานที่ใกล๎บ๎าน ที่วัด ที่โรงเรียน (สถานศึกษา)
2) แบบรายงานผลกการปฏิบัติงานตามโครงการ

3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เกม หรือเพลง 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสือรํวมกันอภิปรายรูปแบบโครงการ
2) ผู๎กํากับลูกเสอืมอบหมายให๎หมูํลูกเสือดาํเนนิการสํารวจสาธารณสมบัติในชุมชนใกล๎
สถานศึกษา 
3) ลูกเสือแตํละหมูจํัดทําโครงการดูแลรักษาสาธารณสมบัติในชุมชน หมูํละ 1 โครงการ
4) ลูกเสือแตํละหมูนํําเสนอโครงการโดยผํานความเห็นชอบของผู๎นาํชุมชน
5) หมูํลูกเสอืปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ
6) ลูกเสือสรุปรายงานผลการดําเนนิโครงการ และนําเสนอผลการปฏิบัติงานตํอกองลกูเสือ

4.4 ผู๎กํากับเลําเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑  
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 45 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการดําเนินงานตามโครงการ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงความสาํคัญของการดูและรักษาสาธารณ

สมบัตขิองชมุชน และของชาติ ตามคติพจน๑ของลูกเสือวิสามัญ “บริการ” 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 

เกม 
กระซิบ 

 ใช๎ผ๎ูเลํนประมาณ 10 คน ให๎สํงขําวโดยกระซิบที่หูให๎ได๎ยินคนเดียวแล๎วกระซิบตํอๆกันจนครบ 10 คน 
แล๎วให๎คนสุดท๎ายเขียนหรือพดูออกมาดังๆวําได๎ยินมาวําอยาํงไร แล๎วใหค๎นแรกพูดขอ๎ความเดิม เชํน 
ข๎อความเดมิมีวํา “พรุํงนี้เราชํวยกนัทํางานของชุมชนนะ เชํน กําจัดน้ําเนาํ สร๎างศาลาพักรอ๎น แล๎วเราจะมี
ความสขุและอายยุืน” 
ประโยชน์จากเกมนี้ จะเห็นวําเมื่อกระซิบถึงคนที่ 10 แล๎วจะเหลือข๎อความสัน้นิดเดียว ทาํใหเ๎ราทราบ
ธรรมชาติของมนุษย๑นั้นจะรับและถํายทอดขําวสารไดไ๎มํทั้งหมด ถ๎าเป็นครูจะไดไ๎มํโมโหนักเรยีน ถ๎าสอน
แล๎วนักเรียนจําไมไํด๎  

46 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

ใบความรู้ 
แบบสํารวจสาธารณสมบัติ ที่บ้าน ที่วัด ที่โรงเรียน 

ช่ือ.....................................................................เลขท่ี...................หมูํ.........................กอง....................... 

สถานที่ตั้งสาธารณสมบัต ิ กิจกรรมโครงการ คุณประโยชน๑ของโครงการ 
ที่ใกล๎บ๎าน 

1. ....................................
2. ....................................

1. 
2. 

ที่วัด 
1. ....................................
2. ....................................

1. 
2. 

ที่โรงเรียน/แผนก 
1. .....................................
2. .....................................

1. 
2. 

ลงช่ือ................................................. 
ผู๎สํารวจ 

-----------/-------------------------/------------- 
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5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการดําเนินงานตามโครงการ 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงความสาํคัญของการดูและรักษาสาธารณ

สมบัตขิองชมุชน และของชาติ ตามคติพจน๑ของลูกเสือวิสามัญ “บริการ” 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 

เกม 
กระซิบ 

 ใช๎ผ๎ูเลํนประมาณ 10 คน ให๎สํงขําวโดยกระซิบที่หูให๎ได๎ยินคนเดียวแล๎วกระซิบตํอๆกันจนครบ 10 คน 
แล๎วให๎คนสุดท๎ายเขียนหรือพดูออกมาดังๆวําได๎ยินมาวําอยาํงไร แล๎วใหค๎นแรกพูดขอ๎ความเดิม เชํน 
ข๎อความเดมิมีวํา “พรุํงนี้เราชํวยกนัทํางานของชุมชนนะ เชํน กําจัดน้ําเนาํ สร๎างศาลาพักรอ๎น แล๎วเราจะมี
ความสขุและอายยุืน” 
ประโยชน์จากเกมนี้ จะเห็นวําเมื่อกระซิบถึงคนที่ 10 แล๎วจะเหลือข๎อความสัน้นิดเดียว ทาํใหเ๎ราทราบ
ธรรมชาติของมนุษย๑นั้นจะรับและถํายทอดขําวสารไดไ๎มํทั้งหมด ถ๎าเป็นครูจะไดไ๎มํโมโหนักเรยีน ถ๎าสอน
แล๎วนักเรียนจําไมไํด๎  

46 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

ใบความรู้ 
แบบสํารวจสาธารณสมบัติ ที่บ้าน ที่วัด ที่โรงเรียน 

ชื่อ.....................................................................เลขที่...................หมูํ.........................กอง....................... 

สถานที่ตั้งสาธารณสมบัต ิ กิจกรรมโครงการ คุณประโยชน๑ของโครงการ 
ที่ใกล๎บ๎าน 

1. ....................................
2. ....................................

1. 
2. 

ที่วัด 
1. ....................................
2. ....................................

1. 
2. 

ที่โรงเรียน/แผนก 
1. .....................................
2. .....................................

1. 
2. 

ลงชื่อ................................................. 
ผู๎สํารวจ 

-----------/-------------------------/------------- 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ 

ชื่อ...................................................................................เลขที่.....................หมูํ.......................... 

วัน เดือน ปี กิจกรรมโครงการ หมายเหต ุ

ลงชื่อ................................................. 
ผู๎ปฏิบัติงาน 

-----------/-------------------------/------------- 
ขอรับรองวําเป็นความจริง 

ลงชื่อ.......................................................... 
ผู๎นําชุมชน 

ความเหน็ผู๎กํากับลูกเสอื 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ.................................................ผู๎กํากับลูกเสือ 
 (..........................................) 

     -----------/-------------------------/------------- 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

นกกระจาบ 
 

นกกระจาบฝูงหนึ่งถูกนายพรานใช๎ตาขํายจับไป หัวหน๎านกกระจาบและนกที่เหลอืได๎หาวิธีเพือ่ให๎
รอดพ๎นจากตาขําย เมือ่ฝูงนกถกูนายพรานดับจับได๎ใช๎กลวิธีความสามัคคี ทาํให๎รอดพ๎นจากตาขําย
นายพรานได๎อยาํงปลอดภัย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเดียวหัวหาย สองคนเพือ่นตาย สามคนกลับบ๎านได๎ 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ 

ช่ือ...................................................................................เลขที่.....................หมูํ.......................... 

วัน เดือน ปี กิจกรรมโครงการ หมายเหต ุ

ลงชื่อ................................................. 
ผู๎ปฏิบัติงาน 

-----------/-------------------------/------------- 
ขอรับรองวําเป็นความจริง 

ลงชื่อ.......................................................... 
ผู๎นําชุมชน 

ความเหน็ผู๎กํากับลูกเสอื 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ.................................................ผู๎กํากับลูกเสือ 
 (..........................................) 

     -----------/-------------------------/------------- 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

นกกระจาบ 
 

นกกระจาบฝูงหนึ่งถูกนายพรานใช๎ตาขํายจับไป หัวหน๎านกกระจาบและนกที่เหลอืได๎หาวิธีเพือ่ให๎
รอดพ๎นจากตาขําย เมือ่ฝูงนกถกูนายพรานดับจับได๎ใช๎กลวิธีความสามัคคี ทาํให๎รอดพ๎นจากตาขําย
นายพรานได๎อยาํงปลอดภัย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเดียวหัวหาย สองคนเพือ่นตาย สามคนกลับบ๎านได๎ 
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แผนการจัดการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ     ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.  2 – 3 ) 

หน่วยที่ 3    วิชาบริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5   บริการ เวลา 2 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายและปฏิบัตหิน๎าที่พี่เลี้ยงเตรียมลูกเสือวิสามัญได๎ 
1.2 ลูกเสือสามารถอธิบายและปฏิบัติหน๎าที่คณะกรรมการประจํากองได๎ 
1.3 ลูกเสือสามารถอธิบายและปฏิบัติหน๎าที่การบริการได๎ 

2. เนื้อหา
2.1 หน๎าที่พี่เลี้ยงเตรียมลูกเสือวิสามัญ 
2.2 หน๎าที่คณะกรรมการประจํากอง 
2.3 การบําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสือของตน 
2.4 การบําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสืออื่น 
2.5 การบําเพ็ญประโยชน๑ตํอชุมชน 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎ 
3.3 คูหาลูกเสือวิสามัญ (Rover Den) สําหรับการประชุมคณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) การนําเข๎าสูํบทเรียน บี.-พี. (B.-P.) กลําววํา “การลูกเสือวิสามัญประกอบด๎วยคณะบุคคลที่มี
ความเป็นพี่น๎องกันในการใช๎ชีวิตกลางแจ๎ง และในการให๎บริการแกํผู๎อื่น ” ตํอจากที่ได๎เป็นลูกเสือ
สํารอง ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เพื่อมีชํองทางในการประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน๑
แกํตนเองและบริการชุมชน 

2) ผู๎กํากับลูกเสืออธิบายถึงบทบาทของพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ (Sponsor) โดยปฏิบัติตนเป็น
ตัวอยํางที่ดี ชํวยเหลือ แนะนํา เตรียมลูกเสือวิสามัญในเรื่องธรรมเนียมประเพณีของลูกเสือวิสามัญ 
และการพัฒนาตนเองในขบวนการทางลูกเสือ 

3) ผู๎กํากับลูกเสืออธิบายบทบาทหน๎าที่ วิธีปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการประจํากองลูกเสือ
วิสามัญ 

4) จัดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่คณะกรรมการประจํากองการเสนอเรื่องพิจารณา
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  5) คณะกรรมการประจํากอง สรุป เรื่องพิจารณาเสนอตํอผู๎กํากับลูกเสือ 
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ เรื่อง ลาปลอมเป็นราชสีห๑ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 

5. การประเมินผล 
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 
เพลง 

 บริการ 
 (สร๎อย) บริการ บริการ งานทีพ่วกเราทาํ เป็นประจํา เราทําไปไมํเคยคิดรวนเร เฮ๎ (ซ้ํา) 
   เราทําด๎วยความยินด ี  ไมํเคยคดิที่จะเบื่อ 
  เพราะเรานี้เป็นลกูเสือ   หนํวยงานบริการ 
   เก็บกวาดเราทําทุกอยําง  สะอาดทกุทางที่ผําน 
  หน๎าที่ทกุ ๆ สถาน   เรานี้บริการทั่วไป 

 
 

ใบความรู้ 
วิชาบริการ 

หลักสูตร 
(1) ทําหน๎าที่พี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญที่เข๎าใหมํ 
(2) ทําหน๎าที่เป็นกรรมการของกอง 
(3) บําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสือขนตนไมํน๎อยกวํา 9 ครั้ง 
(4) บําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสืออื่นไมํน๎อยกวํา 6 ครั้ง 
(5) บําเพ็ญประโยชน๑ตํอชุมชนไมํน๎อยกวํา 3 ครั้ง 

 
 

วัตถุประสงค์ 
1. อธิบายถึงหน๎าที่ของพี่เลี้ยงได๎ถูกต๎องและปฏิบัติหน๎าที่พี่เลี้ยงของลูกเสือวิสามัญที่เข๎าใหมํได๎ 
2. อธิบายถึงหน๎าที่คณะกรรมการประจํากองได๎ถูกต๎อง และปฏิบัติหน๎าที่ในคณะกรรมการประจํา

กองได๎ 
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แผนการจัดการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ     ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.  2 – 3 ) 

หน่วยที่ 3    วิชาบริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5   บริการ เวลา 2 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายและปฏิบัตหิน๎าที่พี่เลี้ยงเตรียมลูกเสือวิสามัญได๎ 
1.2 ลูกเสือสามารถอธิบายและปฏิบัติหน๎าที่คณะกรรมการประจํากองได๎ 
1.3 ลูกเสือสามารถอธิบายและปฏิบัติหน๎าที่การบริการได๎ 

2. เนื้อหา
2.1 หน๎าที่พี่เลี้ยงเตรียมลูกเสือวิสามัญ 
2.2 หน๎าที่คณะกรรมการประจํากอง 
2.3 การบําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสือของตน 
2.4 การบําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสืออื่น 
2.5 การบําเพ็ญประโยชน๑ตํอชุมชน 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎ 
3.3 คูหาลูกเสือวิสามัญ (Rover Den) สําหรับการประชุมคณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) การนําเข๎าสูํบทเรียน บี.-พี. (B.-P.) กลําววํา “การลูกเสือวิสามัญประกอบด๎วยคณะบุคคลที่มี
ความเป็นพี่น๎องกันในการใช๎ชีวิตกลางแจ๎ง และในการให๎บริการแกํผู๎อื่น ” ตํอจากที่ได๎เป็นลูกเสือ
สํารอง ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เพื่อมีชํองทางในการประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน๑
แกํตนเองและบริการชุมชน 

2) ผู๎กํากับลูกเสืออธิบายถึงบทบาทของพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ (Sponsor) โดยปฏิบัติตนเป็น
ตัวอยํางที่ดี ชํวยเหลือ แนะนํา เตรียมลูกเสือวิสามัญในเรื่องธรรมเนียมประเพณีของลูกเสือวิสามัญ 
และการพัฒนาตนเองในขบวนการทางลูกเสือ 

3) ผู๎กํากับลูกเสืออธิบายบทบาทหน๎าที่ วิธีปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการประจํากองลูกเสือ
วิสามัญ 

4) จัดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่คณะกรรมการประจํากองการเสนอเรื่องพิจารณา
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  5) คณะกรรมการประจํากอง สรุป เรื่องพิจารณาเสนอตํอผู๎กํากับลูกเสือ 
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ เรื่อง ลาปลอมเป็นราชสีห๑ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 

5. การประเมินผล 
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 
เพลง 

 บริการ 
 (สร๎อย) บริการ บริการ งานทีพ่วกเราทาํ เป็นประจํา เราทําไปไมํเคยคิดรวนเร เฮ๎ (ซ้ํา) 
   เราทําด๎วยความยินด ี  ไมํเคยคดิที่จะเบื่อ 
  เพราะเรานี้เป็นลกูเสือ   หนํวยงานบริการ 
   เก็บกวาดเราทําทุกอยําง  สะอาดทกุทางที่ผําน 
  หน๎าที่ทกุ ๆ สถาน   เรานี้บริการทั่วไป 

 
 

ใบความรู้ 
วิชาบริการ 

หลักสูตร 
(1) ทําหน๎าที่พี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญที่เข๎าใหมํ 
(2) ทําหน๎าที่เป็นกรรมการของกอง 
(3) บําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสือขนตนไมํน๎อยกวํา 9 ครั้ง 
(4) บําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสืออื่นไมํน๎อยกวํา 6 ครั้ง 
(5) บําเพ็ญประโยชน๑ตํอชุมชนไมํน๎อยกวํา 3 ครั้ง 

 
 

วัตถุประสงค์ 
1. อธิบายถึงหน๎าที่ของพี่เลี้ยงได๎ถูกต๎องและปฏิบัติหน๎าที่พี่เลี้ยงของลูกเสือวิสามัญที่เข๎าใหมํได๎ 
2. อธิบายถึงหน๎าที่คณะกรรมการประจํากองได๎ถูกต๎อง และปฏิบัติหน๎าที่ในคณะกรรมการประจํา

กองได๎ 
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3. อธิบายความหมายของการบริการและประเภทของการบริการได๎
4. อธิบายหลักในการให๎บริการได๎
5. อธิบายงานและโอกาสที่จะให๎บริการหรือบําเพ็ญประโยชน๑ตํอตนเอง ขบวนการลูกเสือและ

ชุมชนได๎ 
6. ปฏิบัติตนได๎ตามคติพจน๑ของลูกเสือวิสามัญ

แนวการจัดการฝึกอบรม 
จัดให๎มีการฝึกอบรมให๎มคีวามรู๎ทางทฤษฎีตามวัตถุประสงค๑ที่ไดก๎ําหนดไว๎ โดยใช๎วิธีบรรยายนําและ

ให๎อภิปรายกลุํม หรือเทคนิคการสอนอื่นใดที่เหมาะสม จากนั้นให๎ได๎รับการฝึกด๎านบริการแกํขบวนการ
ลูกเสือและชุมชนตามความเหมาะสมอยํางสม่ําเสมอ จนกระทั่งลูกเสือวิสามัญเห็นความสําคัญของการ
บริการ และยินดีที่จะให๎บริการตํอผู๎อื่นเสมอ 

เนื้อหาวิชาประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
1. บทนํา

บี.พี. กลําววํา “การลูกเสือวิสามัญประกอบด๎วยคณะบุคคลที่มีความเป็นพี่น๎องกันในการใช๎ชีวิต
กลางแจ๎ง และในการให๎บริการแกํผู๎อื่น “ วัตถุประสงค๑ของการลูกเสือวิสามัญ คือ 

(1) เพื่อให๎การฝึกอบรมในหน๎าที่พลเมืองตํอจากที่ได๎ให๎แกํลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญและลูก
สามัญรุํนใหญํ ไว๎แล๎ว แตํมีชํองทางที่จะปฏิบัติกว๎างกวํา เพื่อให๎เหมาะสมแกวัยของลูกเสือวิสามัญ 

(2) เพื่อสนับสนุนให๎ลูกเสือวิสามัญประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน๑แกํตนเองและเพื่อให๎บริการ
แกชุมชน 

การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญอยูํในระหวํางระยะเวลาที่คนหนุํม “กําลังสร๎างตนเอง” กลําวคือ 
พัฒนานิสัยใจคอของเขา กําลังกายของเขา และพยายามที่จะชํวยเหลือเขาใหน๎ําเอาหลักของคําปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือมาปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

2. บทบาทของพี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง คือ ลูกเสือวิสามัญรุํนพี่ที่ผํานการเข๎าประจํากองแล๎ว เป็นผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถ พี่

เลี้ยงมีหน๎าที่ดังนี้ 
(1) เป็นเพื่อนที่ดีหรือเป็นพี่ที่มีความปรารถนาดีตํอเตรียมลูกเสือวิสามัญใหญํซึ่งเปรียบเสมือน

น๎อง และอาจจะยังไมํเข๎าใจวําควรปฏิบัติหรือบําเพ็ญตนอยํางไรในกองลูกเสือวิสามัญ 
(2) เป็นตัวอยํางที่ดีแกํเตรียมลูกเสือวิสามัญใหมํในเรื่องตําง ๆ โดยทั่วไป 
(3) ชํวยเหลือ ชี้แจง แนะนํา เตรียมลูกเสือวิสามัญในเรื่องธรรมเนียมประเพณีของกอง 
(4) ชํวยเหลือ ชี้แจง แนะนําเตรียมลูกเสือวิสามัญในการฝึกอบรมตามหลักสูตรเครื่องหมาย

ลูกเสือโลก 
(5) เป็นผู๎มีบทบาทสําคัญในพิธีเข๎าประจํากองของเตรียมลูกเสือวิสามัญที่ตนได๎รับมอบหมายให๎

เป็นพี่เลี้ยง 
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ผู๎ที่ได๎รับมอบหมายให๎ทําหน๎าที่พี่เลี้ยงเตรียมลูกเสือวิสามัญใหมํ ควรถือวําเป็นงานที่มีเกียรติ
และควรปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ได๎รับมอบหมายอยํางจริงจัง นอกจากนั้น การรับหน๎าที่นี้ยังมีประโยชน๑แกํตัวพี่
เลี้ยงเอง คือ เทํากับเป็นการฝึกอบรมในเรื่องการเป็นผู๎นาํตามตัวอยําง นอกจากนั้นยังเป็นการชํวยเหลืองาน
ของกองลูกเสือวิสามญัในการฝึกอบรมเตรียมลูกเสือวิสามัญใหม๎ีคณุภาพและเป็นกําลังของกองตํอไปอีกด๎วย 

ลูกเสือวิสามัญทุกคนในกอง ควรมีโอกาสได๎รับมอบหมายให๎ทําหน๎าที่พี่เลี้ยงอยํางน๎อยครั้งหนึ่ง
ในโอกาสอันสมควร 

ผู๎ที่จะทําหน๎าที่พี่เลี้ยงจะต๎อมีความรู๎ความสามารถทางลูกเสือเป็นอยํางดี และจะต๎องเป็นผู๎มี
มนุษยสัมพันธ๑ที่ดีดว๎ย โดยการศึกษาหลักมนุษยสมัพันธ๑และความเป็นผู๎นําที่ถูกต๎อง มีพี่เลี้ยงไมํน๎อยที่มักจะ
ใช๎อํานาจที่ผิดกับรํุนน๎อง ซึ่งเป็นการทําลายบุคลิกภาพของตนเอง รวมถึงทําลายความรู๎สึกที่ดขีองรุํนน๎องตํอ
ขบวนการลูกเสือ ฉะนั้น ผู๎ที่จะเป็นพี่เลี้ยงต๎องได๎รับการฝึกอบรมให๎มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี และมีภาวะความ
เป็นผู๎นําที่ถูกต๎อง 

3. คณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญ
คณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญประกอบด๎วย หัวหน๎านายหมูํเป็นประธาน ผู๎ชํวย

หัวหน๎าเป็นรองประธาน กับให๎นายหมูํ รองนายหมูํในกองนั้นเป็นกรรมการ แล๎วเลือกกันเองเป็นกรรมการ
ฝ่ายตําง ๆ เชํน เลขานุการ เหรัญญิก ทะเบียน ปฏิคม วิชาการ ประชาสัมพันธ๑ พัสดุ กรรมการกีฬา 
กรรมการนันทนาการ กรรมการกลาง ฯลฯ และนําเสนอผู๎กํากับพิจารณาอนุมัติและสั่งแตํงตั้ง 

กรรมการประจํากองให๎อยูํในตําแหนํงไมํเกิน 12 เดือน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให๎ผู๎อื่นได๎ปฏิบัติใน
ตําแหนํงหัวหน๎านายหมูํ ผ๎ูชํวยหัวหน๎านายหมูํ และกรรมการดําเนินงานของกองบ๎าง แตํในบางกรณีที่
ประชุมคณะกรรมการประจํากองอาจเสนอให๎ผู๎กํากับฯ พิจารณาแตํงตั้งคณะกรรมการประจํากองชุดเดิม
ปฏิบัติหน๎าที่ตํอไปอีก หรือจะให๎มีการเปลี่ยนแปลงแตํบางตําแหนํงก็ได๎ 

ให๎มีการประชุมคณะกรรมการประจํากองอยํางน๎อยเดือนละครั้ง ในการประชุมให๎หัวหน๎านายหมูํ
เป็นประธานที่ประชุม ผู๎ชํวยหัวหน๎านายหมูํ 1 คน เป็นรองประธาน เลขานุการเป็นผู๎จัดรายงานการประชุม 
สํวนผู๎บังคับบัญชาลูกเสือที่เข๎าประชุมด๎วนให๎ทําหน๎าที่เป็นที่ปรึกษา 

คณะกรรมการประจํากองมีหน๎าที่ดังนี้ 
(1) วางแผนและจัดกิจกรรมในวันประชุมกองประจําสัปดาห๑ 
(2) ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษ อาจจะพิจารณาแตํงตั้งลูกเสือวิสามัญในกองคนหนึ่งให๎เป็น

หวัหน๎ากิจกรรมนั้น 
(3) บริหารกิจการภายในกองลูกเสือ 
(4) รักษาเกียรติของกองลูกเสือ 
(5) ควบคุมการรับจํายเงินของกองลูกเสือ 
(6) ให๎ประธานหรือผู๎แทนที่รับมอบหมายเป็นผู๎แทนของกอง ในการติดตํอกับบุคคลภายนอก 
(7) จัดให๎มีคูหา (Den) ของกอง ขนาดอยํางน๎อย 4-6 เมตร เพื่อใช๎เป็นสถานที่เอนกประสงค๑

ของกอง 

แก่

แก่
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3. อธิบายความหมายของการบริการและประเภทของการบริการได๎
4. อธิบายหลักในการให๎บริการได๎
5. อธิบายงานและโอกาสที่จะให๎บริการหรือบําเพ็ญประโยชน๑ตํอตนเอง ขบวนการลูกเสือและ

ชุมชนได๎ 
6. ปฏิบัติตนได๎ตามคติพจน๑ของลูกเสือวิสามัญ

แนวการจัดการฝึกอบรม 
จัดให๎มีการฝึกอบรมให๎มคีวามรู๎ทางทฤษฎีตามวัตถุประสงค๑ที่ไดก๎ําหนดไว๎ โดยใช๎วิธีบรรยายนําและ

ให๎อภิปรายกลุํม หรือเทคนิคการสอนอื่นใดที่เหมาะสม จากนั้นให๎ได๎รับการฝึกด๎านบริการแกํขบวนการ
ลูกเสือและชุมชนตามความเหมาะสมอยํางสม่ําเสมอ จนกระทั่งลูกเสือวิสามัญเห็นความสําคัญของการ
บริการ และยินดีที่จะให๎บริการตํอผู๎อื่นเสมอ 

เนื้อหาวิชาประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
1. บทนํา

บี.พี. กลําววํา “การลูกเสือวิสามัญประกอบด๎วยคณะบุคคลที่มีความเป็นพี่น๎องกันในการใช๎ชีวิต
กลางแจ๎ง และในการให๎บริการแกํผู๎อื่น “ วัตถุประสงค๑ของการลูกเสือวิสามัญ คือ 

(1) เพื่อให๎การฝึกอบรมในหน๎าที่พลเมืองตํอจากที่ได๎ให๎แกํลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญและลูก
สามัญรุํนใหญํ ไว๎แล๎ว แตํมีชํองทางที่จะปฏิบัติกว๎างกวํา เพื่อให๎เหมาะสมแกวัยของลูกเสือวิสามัญ 

(2) เพื่อสนับสนุนให๎ลูกเสือวิสามัญประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน๑แกํตนเองและเพื่อให๎บริการ
แกชุมชน 

การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญอยูํในระหวํางระยะเวลาที่คนหนุํม “กําลังสร๎างตนเอง” กลําวคือ 
พัฒนานิสัยใจคอของเขา กําลังกายของเขา และพยายามที่จะชํวยเหลือเขาใหน๎ําเอาหลักของคําปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือมาปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

2. บทบาทของพี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง คือ ลูกเสือวิสามัญรุํนพี่ที่ผํานการเข๎าประจํากองแล๎ว เป็นผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถ พี่

เลี้ยงมีหน๎าที่ดังนี้ 
(1) เป็นเพื่อนที่ดีหรือเป็นพี่ที่มีความปรารถนาดีตํอเตรียมลูกเสือวิสามัญใหญํซึ่งเปรียบเสมือน

น๎อง และอาจจะยังไมํเข๎าใจวําควรปฏิบัติหรือบําเพ็ญตนอยํางไรในกองลูกเสือวิสามัญ 
(2) เป็นตัวอยํางที่ดีแกํเตรียมลูกเสือวิสามัญใหมํในเรื่องตําง ๆ โดยทั่วไป 
(3) ชํวยเหลือ ชี้แจง แนะนํา เตรียมลูกเสือวิสามัญในเรื่องธรรมเนียมประเพณีของกอง 
(4) ชํวยเหลือ ชี้แจง แนะนําเตรียมลูกเสือวิสามัญในการฝึกอบรมตามหลักสูตรเครื่องหมาย

ลูกเสือโลก 
(5) เป็นผู๎มีบทบาทสําคัญในพิธีเข๎าประจํากองของเตรียมลูกเสือวิสามัญที่ตนได๎รับมอบหมายให๎

เป็นพี่เลี้ยง 
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ผู๎ที่ได๎รับมอบหมายให๎ทําหน๎าที่พี่เลี้ยงเตรียมลูกเสือวิสามัญใหมํ ควรถือวําเป็นงานที่มีเกียรติ
และควรปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ได๎รับมอบหมายอยํางจริงจัง นอกจากนั้น การรับหน๎าที่นี้ยังมีประโยชน๑แกํตัวพี่
เลี้ยงเอง คือ เทํากับเป็นการฝึกอบรมในเรื่องการเป็นผู๎นาํตามตัวอยําง นอกจากนั้นยังเป็นการชํวยเหลืองาน
ของกองลูกเสือวิสามญัในการฝึกอบรมเตรียมลูกเสือวิสามัญใหม๎ีคณุภาพและเป็นกําลังของกองตํอไปอีกด๎วย 

ลูกเสือวิสามัญทุกคนในกอง ควรมีโอกาสได๎รับมอบหมายให๎ทําหน๎าที่พี่เลี้ยงอยํางน๎อยครั้งหนึ่ง
ในโอกาสอันสมควร 

ผู๎ที่จะทําหน๎าที่พี่เลี้ยงจะต๎อมีความรู๎ความสามารถทางลูกเสือเป็นอยํางดี และจะต๎องเป็นผู๎มี
มนุษยสัมพันธ๑ที่ดีดว๎ย โดยการศึกษาหลักมนุษยสมัพันธ๑และความเป็นผู๎นําที่ถูกต๎อง มีพี่เลี้ยงไมํน๎อยที่มักจะ
ใช๎อํานาจที่ผิดกับรํุนน๎อง ซึ่งเป็นการทําลายบุคลิกภาพของตนเอง รวมถึงทําลายความรู๎สึกที่ดขีองรุํนน๎องตํอ
ขบวนการลูกเสือ ฉะนั้น ผู๎ที่จะเป็นพี่เลี้ยงต๎องได๎รับการฝึกอบรมให๎มีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี และมีภาวะความ
เป็นผู๎นําที่ถูกต๎อง 

3. คณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญ
คณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญประกอบด๎วย หัวหน๎านายหมูํเป็นประธาน ผู๎ชํวย

หัวหน๎าเป็นรองประธาน กับให๎นายหมูํ รองนายหมูํในกองนั้นเป็นกรรมการ แล๎วเลือกกันเองเป็นกรรมการ
ฝ่ายตําง ๆ เชํน เลขานุการ เหรัญญิก ทะเบียน ปฏิคม วิชาการ ประชาสัมพันธ๑ พัสดุ กรรมการกีฬา 
กรรมการนันทนาการ กรรมการกลาง ฯลฯ และนําเสนอผู๎กํากับพิจารณาอนุมัติและสั่งแตํงตั้ง 

กรรมการประจํากองให๎อยูํในตําแหนํงไมํเกิน 12 เดือน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให๎ผู๎อื่นได๎ปฏิบัติใน
ตําแหนํงหัวหน๎านายหมูํ ผู๎ชํวยหัวหน๎านายหมูํ และกรรมการดําเนินงานของกองบ๎าง แตํในบางกรณีท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจํากองอาจเสนอให๎ผู๎กํากับฯ พิจารณาแตํงตั้งคณะกรรมการประจํากองชุดเดิม
ปฏิบัติหน๎าที่ตํอไปอีก หรือจะให๎มีการเปลี่ยนแปลงแตํบางตําแหนํงก็ได๎ 

ให๎มีการประชุมคณะกรรมการประจํากองอยํางน๎อยเดือนละครั้ง ในการประชุมให๎หัวหน๎านายหมูํ
เป็นประธานที่ประชุม ผู๎ชํวยหัวหน๎านายหมูํ 1 คน เป็นรองประธาน เลขานุการเป็นผู๎จัดรายงานการประชุม 
สํวนผู๎บังคับบัญชาลูกเสือที่เข๎าประชุมด๎วนให๎ทําหน๎าที่เป็นที่ปรึกษา 

คณะกรรมการประจํากองมีหน๎าที่ดังนี้ 
(1) วางแผนและจัดกิจกรรมในวันประชุมกองประจําสัปดาห๑ 
(2) ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษ อาจจะพิจารณาแตํงตั้งลูกเสือวิสามัญในกองคนหนึ่งให๎เป็น

หวัหน๎ากิจกรรมนั้น 
(3) บริหารกิจการภายในกองลูกเสือ 
(4) รักษาเกียรติของกองลูกเสือ 
(5) ควบคุมการรับจํายเงินของกองลูกเสือ 
(6) ให๎ประธานหรือผู๎แทนที่รับมอบหมายเป็นผู๎แทนของกอง ในการติดตํอกับบุคคลภายนอก 
(7) จัดให๎มีคูหา (Den) ของกอง ขนาดอยํางน๎อย 4-6 เมตร เพื่อใช๎เป็นสถานที่เอนกประสงค๑

ของกอง 

ดว้ยให้
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(8) คัดเลือกลูกเสือวิสามัญอาวุโส 1 หรือ 2 คน ที่รอบรู๎งานลูกเสือวิสามัญเพื่อให๎ทําหน๎าที่พี่
เลี้ยง (Sponsor) เตรียมลูกเสือวิสามัญ (Rover Squire) แตํละคนจนกวําเตรียมลูกเสือวิสามัญนั้นจะผําน
หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก ผํานการสํารวจตัวเอง (Vigil) และได๎เข๎าประจํากอง (Investiture) เป็น
ลูกเสือวิสามัญ (Rover Scout) โดยสมบูรณ๑ 

งานสําคัญอยํางหนึ่งของการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ คือ การรับหน๎าที่เป็นกรรมการประจํากอง
เพื่อรํวมกันดําเนินงานของกอง ภายใต๎การนําและควบคุมดูแลของผู๎กํากับฯ 

หน๎าที่ของคณะกรรมการประจํากองประการหนึ่งตามที่กลําวแล๎ว คือ จัดให๎มีคูหาของกองซึ่ง
รวมถึงการจัดให๎มีสิ่งจําเป็นและการตกแตํง 

คูหาลูกเสือวิสามัญ (Rover Den) หมายถึง สถานที่ของลูกเสือวิสามัญซึ่งเป็นสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ เชํน การประชุมวางแผนหรือประกอบพิธีประดับแถบสี (สําหรับเตรียมลูกเสื อ
วิสามัญและลูกเสือวิสามัญ) ต๎องการให๎ลูกเสือวิสามัญมีสถานที่รวมจิตใจ ยึดมั่นในอุดมการณ๑ของลูกเสือ 

(1) บริเวณสถานที่ควรเป็นที่สงบเงียบ มีบริเวณกว๎างขวาง มีความสะอาดโดยรอบบริเวณ 
(2) ลักษณะการปลูกสร๎าง จะเป็นทรงใดก็ได๎ให๎ดูแล๎วเป็นที่สะดุดตา อาจเป็นทรงไทยหรือ

ทรงประยุกต๑ 
(3) วัสดุที่ใช๎กํอสร๎าง จะใช๎วัสดุอยํางไร ก็แล๎วแตํฐานะทางการเงินของกองเป็นสําคัญ การ

กํอนสร๎างอาจจะใช๎ไม๎กลม ปีกไม๎ หรือกํออิฐ แตํที่สําคัญคือให๎มีความคงทน 
(4) การสร๎างภายในคูหา 

- มีห๎องประชุม 
- มีห๎องสมุดเกี่ยวกับลูกเสือ 
- มีห๎องเก็บเครื่องหมาย 
- มีห๎องเก็บพัสดุ 
- มีห๎องน้ํา 
- มีที่สําหรับพัก 

(5) สิ่งประกอบภายใจ คูหาลูกเสือวิสามัญเป็นสถานที่ซึ่งใช๎สําหรับพิธีการตําง ๆ ของ
ลูกเสือวิสามัญด๎วย จึงต๎องมีสิ่งตําง ๆ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ ดังนี้ 

- พระพุทธรูปและโต๏ะหมูํบูชา ถ๎าลูกเสือนับถือศาสนาเดียวกัน ก็ให๎ประดิษฐาน
พระพุทธรูปไว๎บนโต๏ะบูชา หรือศาสนาอื่นก็แล๎วแตํความเคารพนับถือ 

- ธงชาติ ธงประจํากอง 
- พระบรมฉายาลักษณ๑พระประมุขของคณะลูกเสือแหํงชาติ 
- พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 พระผ๎ูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 
- รูป บี-พี ผู๎กํอกําเนิดลูกเสือโลก 
- คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

(6) ลักษณะการใช๎คูหาลูกเสือวิสามัญ 
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- ใช๎เป็นที่สอนและอบรมลูกเสือ 
- ใช๎เป็นที่ประชุมคณะกรรมการประจํากองหรือประชุมสมาชิกของกอง 
- ใช๎ค๎นคว๎าหาความรู๎เป็นห๎องสมุด 
- ใช๎ทําพิธีทางศาสนา เชํน ทําบุญในโอกาสครบรอบตั้งกองลูกเสือ 
- ใช๎ทําพิธีทางลูกเสือ พิธีเข๎าประจํากอง เชํน ติดแถบ ถวายราชสดุดี 
- ใช๎เป็นพิพิธภัณฑ๑ของที่ระลึก ที่ได๎มาจากที่อื่น ๆ หรือตํางประเทศ 
- ใช๎เป็นสํานักงานของลูกเสือ 

วิธีปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการประจํากอง มีหลักปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามระเบียบและวิธีการ 
ดังนี้ 

การจัดที่ประชุม 
(1) ห๎องประชุม ในห๎องประชุมจัดให๎มีโต๏ะหมูํบูชา มีพระพุทธรูป ธงชาติ และพระบรมฉายา

ลักษณ๑ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลปัจจุบัน กับมีพระพุทธรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว องค๑พระผ๎ูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และรูปของลอร๑ดเบเดน โพเอล 

(2) โต๏ะประชุม ควรจัดให๎มีเก๎าอี้ประชุมตามจํานวนของนายหมูํ รองนายหมูํ และจัดเป็น
พิเศษสําหรับผู๎กํากับฯ หรือรองผู๎กํากับฯ ที่จะเข๎าประชุมด๎วยในฐานะที่ปรึกษา โดยจัดให๎นั่งอยูํทางซ๎ายของ
ประธาน 

(3) การจัดที่นั่ง จะต๎องกําหนดไว๎ให๎ทราบ โดยมีการเขียนป้ายหรือเครื่องหมายแสดงไว๎ ณ 
ที่นั้นๆ เชํน ประธาน รองประธาน เลขานุการ หมูํ 1 รอง ฯ หมูํ 1 หมูํ 2 หมูํ 3 รอง ฯ หมูํ 3 ฯลฯ และผู๎
กํากับลูกเสือ 

(4) ผู๎เข๎าประชุม 
- นายหมูํทุกหมูํและรองนายหมูํทุกหมูํ 
- ผู๎กํากับลูกเสือ ถ๎าผู๎กํากับลูกเสือไมํอยูํให๎รองผู๎กํากับฯ เข๎าประชุมแทน 
- ผู๎ทรงคุณวุฒิที่กองลูกเสือเชิญมา เพื่อแนะนําวิชาการเป็นครั้งคราว 
- หัวหน๎านายหมูํในฐานะประธาน รองหัวหน๎านายหมูํ 1 คน ในฐานะรองประธาน 

และเลขานุการผ๎ูจดรายงานการประชุม 
(5) การเข๎าห๎องประชุม เลขานุการจะเป็นผู๎เชิญ โดยให๎นายหมูํและรองนายหมูํตําง ๆ เข๎า

กํอนแล๎วจึงเชิญประธานและที่ปรึกษาเข๎าเป็นคนสุดท๎าย ผู๎ที่เข๎าประชุม กํอนที่จะเข๎านั่งจะต๎องไปไหว๎
พระพุทธรูป และแสดงความเคารพตํอธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ๑ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ตามลําดับเสียกํอน โดยวิธีวันทยหัตถ๑ แล๎วจึงไปนั่งที่ของตน (ยกเว๎นประธานจะต๎องจุดธูปเทียนและกราบที่
หน๎าพระ) 

(6) การเปิดประชุม เป็นหน๎าที่ของประธานที่จะกลําวเปิด โดยลุกขึ้นยืนหันหน๎าเข๎าสูํที่
ประชุม ยื่นมือขวาออกไปข๎างหน๎าทํามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือแล๎วกลําว
วํา “บัดนี้สมาชิกของที่ประชุมได๎มาครบองค๑ประชุมแล๎ว ข๎าพเจ๎าขอเปิดการประชุม ขอให๎สมาชิกทั้งหลายได๎
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(8) คัดเลือกลูกเสือวิสามัญอาวุโส 1 หรือ 2 คน ที่รอบรู๎งานลูกเสือวิสามัญเพื่อให๎ทําหน๎าที่พี่
เลี้ยง (Sponsor) เตรียมลูกเสือวิสามัญ (Rover Squire) แตํละคนจนกวําเตรียมลูกเสือวิสามัญนั้นจะผําน
หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก ผํานการสํารวจตัวเอง (Vigil) และได๎เข๎าประจํากอง (Investiture) เป็น
ลูกเสือวิสามัญ (Rover Scout) โดยสมบูรณ๑ 

งานสําคัญอยํางหนึ่งของการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ คือ การรับหน๎าที่เป็นกรรมการประจํากอง
เพื่อรํวมกันดําเนินงานของกอง ภายใต๎การนําและควบคุมดูแลของผู๎กํากับฯ 

หน๎าที่ของคณะกรรมการประจํากองประการหนึ่งตามที่กลําวแล๎ว คือ จัดให๎มีคูหาของกองซึ่ง
รวมถึงการจัดให๎มีสิ่งจําเป็นและการตกแตํง 

คูหาลูกเสือวิสามัญ (Rover Den) หมายถึง สถานที่ของลูกเสือวิสามัญซึ่งเป็นสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ เชํน การประชุมวางแผนหรือประกอบพิธีประดับแถบสี (สําหรับเตรียมลูกเสื อ
วิสามัญและลูกเสือวิสามัญ) ต๎องการให๎ลูกเสือวิสามัญมีสถานที่รวมจิตใจ ยึดมั่นในอุดมการณ๑ของลูกเสือ 

(1) บริเวณสถานที่ควรเป็นที่สงบเงียบ มีบริเวณกว๎างขวาง มีความสะอาดโดยรอบบริเวณ 
(2) ลักษณะการปลูกสร๎าง จะเป็นทรงใดก็ได๎ให๎ดูแล๎วเป็นที่สะดุดตา อาจเป็นทรงไทยหรือ

ทรงประยุกต๑ 
(3) วัสดุที่ใช๎กํอสร๎าง จะใช๎วัสดุอยํางไร ก็แล๎วแตํฐานะทางการเงินของกองเป็นสําคัญ การ

กํอนสร๎างอาจจะใช๎ไม๎กลม ปีกไม๎ หรือกํออิฐ แตํที่สําคัญคือให๎มีความคงทน 
(4) การสร๎างภายในคูหา 

- มีห๎องประชุม 
- มีห๎องสมุดเกี่ยวกับลูกเสือ 
- มีห๎องเก็บเครื่องหมาย 
- มีห๎องเก็บพัสดุ 
- มีห๎องน้ํา 
- มีที่สําหรับพัก 

(5) สิ่งประกอบภายใจ คูหาลูกเสือวิสามัญเป็นสถานที่ซึ่งใช๎สําหรับพิธีการตําง ๆ ของ
ลูกเสือวิสามัญด๎วย จึงต๎องมีสิ่งตําง ๆ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ ดังนี้ 

- พระพุทธรูปและโต๏ะหมูํบูชา ถ๎าลูกเสือนับถือศาสนาเดียวกัน ก็ให๎ประดิษฐาน
พระพุทธรูปไว๎บนโต๏ะบูชา หรือศาสนาอื่นก็แล๎วแตํความเคารพนับถือ 

- ธงชาติ ธงประจํากอง 
- พระบรมฉายาลักษณ๑พระประมุขของคณะลูกเสือแหํงชาติ 
- พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 พระผ๎ูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 
- รูป บี-พี ผู๎กํอกําเนิดลูกเสือโลก 
- คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

(6) ลักษณะการใช๎คูหาลูกเสือวิสามัญ 
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- ใช๎เป็นที่สอนและอบรมลูกเสือ 
- ใช๎เป็นที่ประชุมคณะกรรมการประจํากองหรือประชุมสมาชิกของกอง 
- ใช๎ค๎นคว๎าหาความรู๎เป็นห๎องสมุด 
- ใช๎ทําพิธีทางศาสนา เชํน ทําบุญในโอกาสครบรอบตั้งกองลูกเสือ 
- ใช๎ทําพิธีทางลูกเสือ พิธีเข๎าประจํากอง เชํน ติดแถบ ถวายราชสดุดี 
- ใช๎เป็นพิพิธภัณฑ๑ของที่ระลึก ที่ได๎มาจากที่อื่น ๆ หรือตํางประเทศ 
- ใช๎เป็นสํานักงานของลูกเสือ 

วิธีปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการประจํากอง มีหลักปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามระเบียบและวิธีการ 
ดังนี้ 

การจัดที่ประชุม 
(1) ห๎องประชุม ในห๎องประชุมจัดให๎มีโต๏ะหมูํบูชา มีพระพุทธรูป ธงชาติ และพระบรมฉายา

ลักษณ๑ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลปัจจุบัน กับมีพระพุทธรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว องค๑พระผ๎ูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และรูปของลอร๑ดเบเดน โพเอล 

(2) โต๏ะประชุม ควรจัดให๎มีเก๎าอี้ประชุมตามจํานวนของนายหมูํ รองนายหมูํ และจัดเป็น
พิเศษสําหรับผู๎กํากับฯ หรือรองผู๎กํากับฯ ที่จะเข๎าประชุมด๎วยในฐานะที่ปรึกษา โดยจัดให๎นั่งอยูํทางซ๎ายของ
ประธาน 

(3) การจัดที่นั่ง จะต๎องกําหนดไว๎ให๎ทราบ โดยมีการเขียนป้ายหรือเครื่องหมายแสดงไว๎ ณ 
ที่นั้นๆ เชํน ประธาน รองประธาน เลขานุการ หมูํ 1 รอง ฯ หมูํ 1 หมูํ 2 หมูํ 3 รอง ฯ หมูํ 3 ฯลฯ และผู๎
กํากับลูกเสือ 

(4) ผู๎เข๎าประชุม 
- นายหมูํทุกหมูํและรองนายหมูํทุกหมูํ 
- ผู๎กํากับลูกเสือ ถ๎าผู๎กํากับลูกเสือไมํอยูํให๎รองผู๎กํากับฯ เข๎าประชุมแทน 
- ผู๎ทรงคุณวุฒิที่กองลูกเสือเชิญมา เพื่อแนะนําวิชาการเป็นครั้งคราว 
- หัวหน๎านายหมูํในฐานะประธาน รองหัวหน๎านายหมูํ 1 คน ในฐานะรองประธาน 

และเลขานุการผ๎ูจดรายงานการประชุม 
(5) การเข๎าห๎องประชุม เลขานุการจะเป็นผู๎เชิญ โดยให๎นายหมูํและรองนายหมูํตําง ๆ เข๎า

กํอนแล๎วจึงเชิญประธานและที่ปรึกษาเข๎าเป็นคนสุดท๎าย ผู๎ที่เข๎าประชุม กํอนที่จะเข๎านั่งจะต๎องไปไหว๎
พระพุทธรูป และแสดงความเคารพตํอธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ๑ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ตามลําดับเสียกํอน โดยวิธีวันทยหัตถ๑ แล๎วจึงไปนั่งที่ของตน (ยกเว๎นประธานจะต๎องจุดธูปเทียนและกราบที่
หน๎าพระ) 

(6) การเปิดประชุม เป็นหน๎าที่ของประธานที่จะกลําวเปิด โดยลุกขึ้นยืนหันหน๎าเข๎าสูํที่
ประชุม ยื่นมือขวาออกไปข๎างหน๎าทํามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือแล๎วกลําว
วํา “บัดนี้สมาชิกของที่ประชุมได๎มาครบองค๑ประชุมแล๎ว ข๎าพเจ๎าขอเปิดการประชุม ขอให๎สมาชิกทั้งหลายได๎
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ใช๎สิทธิและเสรีภาพของทํานโดยเสรีในการประชุม และขอให๎ถือวําการประชุมนี้เป็นความลับไมํเปิดเผย” เมื่อ
ประธานกลําวจบ สมาชิกที่ประชุมยืนขึ้นพร๎อมกัน พร๎อมกับยกมือขวาขึ้นแสดงรหัสลูกเสือแบบให๎คํา
ปฏิญาณของลูกเสือ และกลําวพร๎อมกันวํา “ข๎าพเจ๎าจะถือวําการประชุมนี้เป็นความลับ เว๎นไว๎แตํจะได๎รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุม” เสร็จแล๎วประธานนั่งลง สมาชิกนั่งลงพร๎อมกัน จากนั้นจึงให๎ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระตํอไป 

(7) การพูดในที่ประชุม กํอนพูดต๎องยกมอืขออนุญาต เมื่อประธานอนุญาตจึงจะพูดได๎ (และ
จะต๎องพูดกับประธานทุกครั้ง) เมื่อเวลาพูดให๎นั่งไมํต๎องยืน 

(8) การนัดหมายเรียกประชุม เป็นหน๎าที่ของเลขานุการที่จะแจ๎งนัดหมายไป 
(9) การจัดระเบียบวาระการประชุม เป็นหน๎าที่ของเลขานุการที่จะแจ๎งนัดหมายไป 
(10) เรื่องที่จะจัดเข๎าวาระการประชุม ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน๎าที่ความรับผิดชอบในกอง

ลูกเสือของตน จัดทํากําหนดการฝึกอบรม การอยูํคํายพักแรม การเงิน การลงโทษ การให๎รางวัล และการ
แก๎ปัญหาตําง ๆ ฯลฯ เป็นต๎น 

(11) รายงานการประชุม ผู๎เข๎ารํวมประชุมจะต๎องถือเป็นความลับ ไมํควรเปิดเผยเว๎นแตํจะ
ได๎รับความเห็นชอบจาที่ประชุม ให๎เปิดเผยได๎ 

(12) การจดรายงานการประชุมเป็นหน๎าที่ของเลขานุการ จะต๎องเป็นผู๎จดและจัดทํา
รายงานการประชุม บันทึกลงในสมุด และสําเนาแจ๎งให๎ผู๎เข๎าประชุมทราบ 

(13) ผู๎ดํารงตําแหนํงประธานที่ประชุม คือ ประธานคณะกรรมการประจํากอง (หัวหน๎า 
นายหมูํ) ซึ่งผู๎กํากับฯ แตํงตั้งจากนายหมูํที่นายหมูํสํวนมากเห็นชอบด๎วย 

(14) เลขานุการของที่ประชุม คือ เลขานุการของคณะกรรมการประจํากอง โดยให๎นั่งอยูํ
ทางซ๎ายของประธาน (เลขาฯ จะเป็นผู๎เชิญนายหมูํ รองนายหมูํ เข๎าที่ประชุมทีละคน จนถึงประธาน แล๎วจึง
เชิญผ๎ูกํากับฯ เป็นคนสุดท๎าย) 

(15) ผู๎กํากับลูกเสือที่เข๎าประชุม ไมํมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม แตํมีสิทธิยับยั้งการกระทํา
ใด ๆ ที่ผู๎กํากับฯ เห็นวํา ถ๎าจะปลํอยให๎ทําไปตามข๎อตกลงของที่ประชุมแล๎ว อาจกํอให๎เกิดผลเสียหายขึ้นได๎ 

(16) การปิดประชุม ประธานจะลุกขึ้นยืนหันหน๎าเข๎าสูํที่ประชุม ยื่นมือขวาออกไปข๎างหน๎า
ทํามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรง แสดงรหัสของลูกเสือ แล๎วกลําววํา “ข๎าพเจ๎าขอปิดการประชุม” 
เมื่อประธานกลําวจบให๎นายหมูํทุกคนลุกขึ้นทําวันทยหัตถ๑แกํประธาน (ประธานทําวันทยหัตถ๑ตอบ) 

(17) การออกจากห๎องประชุม ตามลําดับดังนี้ คือ ที่ปรึกษา ประธาน นายหมูํ และรองนาย
หมูํตําง ๆ (โดยปฏิบัติพิธีการเชํนเดียวกับการเข๎าห๎องประชุม) 

ตัวอย่างผังที่ประชุมคณะกรรมการประจํากอง 

56 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
49

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 55 

ใช๎สิทธิและเสรีภาพของทํานโดยเสรีในการประชุม และขอให๎ถือวําการประชุมนี้เป็นความลับไมํเปิดเผย” เมื่อ
ประธานกลําวจบ สมาชิกที่ประชุมยืนขึ้นพร๎อมกัน พร๎อมกับยกมือขวาขึ้นแสดงรหัสลูกเสือแบบให๎คํา
ปฏิญาณของลูกเสือ และกลําวพร๎อมกันวํา “ข๎าพเจ๎าจะถือวําการประชุมนี้เป็นความลับ เว๎นไว๎แตํจะได๎รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุม” เสร็จแล๎วประธานนั่งลง สมาชิกนั่งลงพร๎อมกัน จากนั้นจึงให๎ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระตํอไป 

(7) การพูดในที่ประชุม กํอนพูดต๎องยกมอืขออนุญาต เมื่อประธานอนุญาตจึงจะพูดได๎ (และ
จะต๎องพูดกับประธานทุกครั้ง) เมื่อเวลาพูดให๎นั่งไมํต๎องยืน 

(8) การนัดหมายเรียกประชุม เป็นหน๎าที่ของเลขานุการที่จะแจ๎งนัดหมายไป 
(9) การจัดระเบียบวาระการประชุม เป็นหน๎าที่ของเลขานุการที่จะแจ๎งนัดหมายไป 
(10) เรื่องที่จะจัดเข๎าวาระการประชุม ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน๎าที่ความรับผิดชอบในกอง

ลูกเสือของตน จัดทํากําหนดการฝึกอบรม การอยูํคํายพักแรม การเงิน การลงโทษ การให๎รางวัล และการ
แก๎ปัญหาตําง ๆ ฯลฯ เป็นต๎น 

(11) รายงานการประชุม ผู๎เข๎ารํวมประชุมจะต๎องถือเป็นความลับ ไมํควรเปิดเผยเว๎นแตํจะ
ได๎รับความเห็นชอบจาที่ประชุม ให๎เปิดเผยได๎ 

(12) การจดรายงานการประชุมเป็นหน๎าที่ของเลขานุการ จะต๎องเป็นผู๎จดและจัดทํา
รายงานการประชุม บันทึกลงในสมุด และสําเนาแจ๎งให๎ผู๎เข๎าประชุมทราบ 

(13) ผู๎ดํารงตําแหนํงประธานที่ประชุม คือ ประธานคณะกรรมการประจํากอง (หัวหน๎า 
นายหมูํ) ซึ่งผู๎กํากับฯ แตํงตั้งจากนายหมูํที่นายหมูํสํวนมากเห็นชอบด๎วย 

(14) เลขานุการของที่ประชุม คือ เลขานุการของคณะกรรมการประจํากอง โดยให๎นั่งอยูํ
ทางซ๎ายของประธาน (เลขาฯ จะเป็นผู๎เชิญนายหมูํ รองนายหมูํ เข๎าที่ประชุมทีละคน จนถึงประธาน แล๎วจึง
เชิญผ๎ูกํากับฯ เป็นคนสุดท๎าย) 

(15) ผู๎กํากับลูกเสือที่เข๎าประชุม ไมํมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม แตํมีสิทธิยับยั้งการกระทํา
ใด ๆ ที่ผู๎กํากับฯ เห็นวํา ถ๎าจะปลํอยให๎ทําไปตามข๎อตกลงของที่ประชุมแล๎ว อาจกํอให๎เกิดผลเสียหายขึ้นได๎ 

(16) การปิดประชุม ประธานจะลุกขึ้นยืนหันหน๎าเข๎าสูํที่ประชุม ยื่นมือขวาออกไปข๎างหน๎า
ทํามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรง แสดงรหัสของลูกเสือ แล๎วกลําววํา “ข๎าพเจ๎าขอปิดการประชุม” 
เมื่อประธานกลําวจบให๎นายหมูํทุกคนลุกขึ้นทําวันทยหัตถ๑แกํประธาน (ประธานทําวันทยหัตถ๑ตอบ) 

(17) การออกจากห๎องประชุม ตามลําดับดังนี้ คือ ที่ปรึกษา ประธาน นายหมูํ และรองนาย
หมูํตําง ๆ (โดยปฏิบัติพิธีการเชํนเดียวกับการเข๎าห๎องประชุม) 

ตัวอย่างผังที่ประชุมคณะกรรมการประจํากอง 

56 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

ตวัอย่ำงผงัท่ีประชมุคณะกรรมกำรประจ�ำกอง



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 57 

(ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม) 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรกมารประจํากอง 

ครั้งที่...................../ ........................ วันที่.....................เดือน...........................พ.ศ. ................. 
ณ........................................................................... 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ๎งให๎ทราบ (ถ๎ามี) 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่................./.................... 
วาระที่ 3 เรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งกํอน (ถ๎ามี) 
วาระที่ 4 เรื่อง................................................(เป็นเรื่องที่จะประชุมพิจารณากันในการประชุม 

 ถ๎ามีหลายเรื่องก็ใสํวาระที่ 5 ที่ 6 จนหมดเรื่องที่จะนํามาประชุม) 
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ๎ามี) วาระที่ 5 หรือวาระอันดับสุดท๎ายนี้เป็นวาระที่กําหนดสําหรับ 

เรื่องที่จะมีขึ้นภายหลังที่ได๎กําหนดระเบียบวาระไปแล๎ว จะได๎นํามาเข๎าพูดในที่ประชุมได๎ 

58 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

(ตัวอย่างบันทึกรายงานการประชุม) 

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการประจํากอง 

ครั้งที่...................../ ........................ วันที่.....................เดือน...........................พ.ศ. ................. 
ณ........................................................................... 

ผู๎เข๎าประชุม  
1. ……………………………………………….
2. ……………………………………………….
3. ……………………………………………….
4. ……………………………………………….

ฯลฯ 
ผู๎ไมํมาประชุม (ถ๎ามี) 
เปิดประชุมเวลา........................................................น. 

ประธานกลําวเปิดการประชุมแล๎วดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตํอไป 
วาระท่ี 1 เรื่อง....................................................................................... 

ประธานเสนอวํา 
ที่ประชุม (มีมติหรือตกลงอยํางไร) 

   ฯลฯ 

ปิดประชุมเวลา.........................................................น. 
(ลงช่ือ)..................................................ผ๎ูจดรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนี้แล๎ว 
(ลงช่ือ)....................................................ประธาน 
(ลงช่ือ) ....................................................นายหมูํ 1 
(ลงช่ือ) ....................................................รองนายหมูํ 1 

   ฯลฯ 

ระเบยีบวาระการประชมุคณะกรรมการประจ�ากอง
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(ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม) 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรกมารประจํากอง 

ครั้งที่...................../ ........................ วันที่.....................เดือน...........................พ.ศ. ................. 
ณ........................................................................... 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ๎งให๎ทราบ (ถ๎ามี) 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่................./.................... 
วาระที่ 3 เรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งกํอน (ถ๎ามี) 
วาระที่ 4 เรื่อง................................................(เป็นเรื่องที่จะประชุมพิจารณากันในการประชุม 

 ถ๎ามีหลายเรื่องก็ใสํวาระที่ 5 ที่ 6 จนหมดเรื่องที่จะนํามาประชุม) 
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ๎ามี) วาระที่ 5 หรือวาระอันดับสุดท๎ายนี้เป็นวาระที่กําหนดสําหรับ 

เรื่องที่จะมีขึ้นภายหลังที่ได๎กําหนดระเบียบวาระไปแล๎ว จะได๎นํามาเข๎าพูดในที่ประชุมได๎ 

58 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

(ตัวอย่างบันทึกรายงานการประชุม) 

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการประจํากอง 

ครั้งที่...................../ ........................ วันที่.....................เดือน...........................พ.ศ. ................. 
ณ........................................................................... 

ผู๎เข๎าประชุม  
1. ……………………………………………….
2. ……………………………………………….
3. ……………………………………………….
4. ……………………………………………….

ฯลฯ 
ผู๎ไมํมาประชุม (ถ๎ามี) 
เปิดประชุมเวลา........................................................น. 

ประธานกลําวเปิดการประชุมแล๎วดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตํอไป 
วาระที่ 1 เรื่อง....................................................................................... 

ประธานเสนอวํา 
ที่ประชุม (มีมติหรือตกลงอยํางไร) 

   ฯลฯ 

ปิดประชุมเวลา.........................................................น. 
(ลงชื่อ)..................................................ผู๎จดรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนี้แล๎ว 
(ลงชื่อ)....................................................ประธาน 
(ลงชือ่) ....................................................นายหมูํ 1 
(ลงชื่อ) ....................................................รองนายหมูํ 1 

   ฯลฯ 
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(ตัวอย่างบัญชีลงช่ือผู้เข้าประชุม) 
รายชื่อผู๎เข๎าประชุมคณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญ 

ครั้งที่...................../ ........................ วันที่.....................เดือน...........................พ.ศ. ................. 
ณ........................................................................... 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ – สกุล ลายเซ็น ตําแหน่ง หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

ประธาน 
นายหมูํหมูํ 1 
รองนายหมูํหมูํ 1 
นายหมูํหมูํ 2 
รองนายหมูํหมูํ 2 
เลขานุการ 

ฯลฯ 

4. ความหมายของการบริการ

60 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 

- คําวํา “บริการ” หมายถึงการชํวยเหลือหรือการบําเพ็ญประโยชน๑ตํอตนเอง ตํอผู๎อื่นและตํอ
ชุมชน ลูกเสือวิสามัญจะต๎องมีความเลื่อมใสศรัทธาในคําวํา “บริการ” และลงมือปฏิบัติเรื่องนี้อยํางจริงจัง 
ด๎วยความจริงใจและโดยมีทักษะหรือความสามารถในการให๎บริการนั้นด๎วยความช่ําชอง วํองไว คือไว๎ใจได๎ 
หรือเชื่อได๎ 

- ความเห็นของ บี.-พี. เกี่ยวกับ “บริการ” 
บี.พี. เห็นวําการศึกษาที่เด็กได๎รับจากทางบ๎าน ทางโรงเรียน ทางวัด และอื่น ๆ ยังมีชํอง

โหวํอยูํ 4 ประการ ซึ่งการลูกเสือมุํงหมายท่ีจะอุดชํองโหวํเหลํานั้นโดยเน๎นการฝึกอบรมลูกเสือในเรื่อง
ตํอไปนี้ คือ 

(1) ลักษณะนิสัย และสติปัญญา 
(2) สุขภาพและพลัง 
(3) การฝีมือและทักษะ 
(4) หน๎าที่พลเมืองและการบําเพ็ญประโยชน๑ตํอผู๎อื่น 
การลูกเสือมุํงหมายที่จะฝึกอบรมลูกเสือทั้งในทางรํางกาย สติปัญญา ศีลธรรม จิตใจ และ

สังคม เพื่อให๎ เป็นพลเมือดี รู๎จักหน๎าที่รับผิดชอบและบําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน๑แกํชุมชน ตลอดจน
ประเทศชาติ 

ตามคติของลูกเสือ พลเมืองดี คือบุคคลที่มีเกียรติเชื่อถือได ๎มีระเบียบวินัย สามารถบังคับใจ
ตนเอง สามารพึ่งตนเอง ทั้งเต็มใจและสามารถที่จะชํวยเหลือชุมชนและบําเพ็ญประโยชน๑ตํอผู๎อื่น 

- ความมุํงหมายโดยเฉพาะของกิจการลูกเสือวิสามัญ 
(1) เพื่อให๎ลูกเสือได๎เข๎ารํวมในขบวนการลูกเสือวิสามัญ ซึ่งมีผู๎ใหญํเป็นผู๎ชี้แจง แนะนําและ

ทําหน๎าที่เป็นที่ปรึกษา จะโดยให๎ลูกเสือวิสามัญในกองปกครองกันเอง ประกอบกิจกรรมตําง ๆ และเรียนรู๎
โดยการกระทํา 

(2) เพื่อให๎ลูกเสือวิสามัญได๎มีโอกาสฝึกปฏิบัติการตามที่ตนถนัด 
(3) เพื่อให๎ลูกเสือวิสามัญได๎ฝึกหัดรับผิดชอบตํอตนเองและผู๎อื่นเป็นขั้น ๆ และเพิ่มการฝึก

ให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น โดยอาศัยระบบหมูํ 
(4) เพื่อให๎ลูกเสือวิสามัญมีโอกาสแสดงสมรรถภาพของตนเองด๎วยความพึงพอใจและความ

ภาคภูมิใจ โดยการใช๎ระบบเครื่องหมายพิเศษ 
(5) เพื่อให๎ลูกเสือวิสามัญรู๎จักอดทน นิยมชีวิตกลางแจ๎งและการบริการอยํางมีชีวิตจิตใจ 

โดยเฉพาะการบริการชุมชน 
(6) เพื่อสํงเสริมการแสวงหาอาชีพที่เหมาะสม 

- การบริการหรือการบําเพ็ญประโยชน๑ของลูกเสือวิสามัญในเรื่องการบริการนี้มีจุดมุํงหมาย
เพื่อให๎ลูกเสือวิสามัญทุกคนได๎เข๎าใจความหมาย รู๎วิธีการในการให๎บริการ รู๎หลักในการจัดกิจกรรมด๎าน
บริการ และมีความเข๎าใจสามารถปฏิบัติด๎วยตนเองได๎ การลูกเสือวิสามัญต๎องการผู๎เสียสละ ผู๎มีจิตใจเป็น
ลูกเสืออยํางแท๎จริง (Scouting spirit) ไมํเป็นคนเห็นแกํตัว ไมํทําอะไรโดยหวังผลสํวนตนเป็นที่ตั้งอยูํ
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(ตัวอย่างบัญชีลงช่ือผู้เข้าประชุม) 
รายชื่อผู๎เข๎าประชุมคณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญ 

ครั้งที่...................../ ........................ วันที่.....................เดือน...........................พ.ศ. ................. 
ณ........................................................................... 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ – สกุล ลายเซ็น ตําแหน่ง หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

ประธาน 
นายหมูํหมูํ 1 
รองนายหมูํหมูํ 1 
นายหมูํหมูํ 2 
รองนายหมูํหมูํ 2 
เลขานุการ 

ฯลฯ 

4. ความหมายของการบริการ

60 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 

- คําวํา “บริการ” หมายถึงการชํวยเหลือหรือการบําเพ็ญประโยชน๑ตํอตนเอง ตํอผู๎อื่นและตํอ
ชุมชน ลูกเสือวิสามัญจะต๎องมีความเลื่อมใสศรัทธาในคําวํา “บริการ” และลงมือปฏิบัติเรื่องนี้อยํางจริงจัง 
ด๎วยความจริงใจและโดยมีทักษะหรือความสามารถในการให๎บริการนั้นด๎วยความช่ําชอง วํองไว คือไว๎ใจได๎ 
หรือเชื่อได๎ 

- ความเห็นของ บี.-พี. เกี่ยวกับ “บริการ” 
บี.พี. เห็นวําการศึกษาที่เด็กได๎รับจากทางบ๎าน ทางโรงเรียน ทางวัด และอื่น ๆ ยังมีชํอง

โหวํอยูํ 4 ประการ ซึ่งการลูกเสือมุํงหมายที่จะอุดชํองโหวํเหลํานั้นโดยเน๎นการฝึกอบรมลูกเสือในเรื่อง
ตํอไปนี้ คือ 

(1) ลักษณะนิสัย และสติปัญญา 
(2) สุขภาพและพลัง 
(3) การฝีมือและทักษะ 
(4) หน๎าที่พลเมืองและการบําเพ็ญประโยชน๑ตํอผู๎อื่น 
การลูกเสือมุํงหมายที่จะฝึกอบรมลูกเสือทั้งในทางรํางกาย สติปัญญา ศีลธรรม จิตใจ และ

สังคม เพื่อให๎ เป็นพลเมือดี รู๎จักหน๎าที่รับผิดชอบและบําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน๑แกํชุมชน ตลอดจน
ประเทศชาติ 

ตามคติของลูกเสือ พลเมืองดี คือบุคคลที่มีเกียรติเชื่อถือได ๎มีระเบียบวินัย สามารถบังคับใจ
ตนเอง สามารพึ่งตนเอง ทั้งเต็มใจและสามารถที่จะชํวยเหลือชุมชนและบําเพ็ญประโยชน๑ตํอผู๎อื่น 

- ความมุํงหมายโดยเฉพาะของกิจการลูกเสือวิสามัญ 
(1) เพื่อให๎ลูกเสือได๎เข๎ารํวมในขบวนการลูกเสือวิสามัญ ซึ่งมีผู๎ใหญํเป็นผู๎ชี้แจง แนะนําและ

ทําหน๎าที่เป็นที่ปรึกษา จะโดยให๎ลูกเสือวิสามัญในกองปกครองกันเอง ประกอบกิจกรรมตําง ๆ และเรียนรู๎
โดยการกระทํา 

(2) เพื่อให๎ลูกเสือวิสามัญได๎มีโอกาสฝึกปฏิบัติการตามที่ตนถนัด 
(3) เพื่อให๎ลูกเสือวิสามัญได๎ฝึกหัดรับผิดชอบตํอตนเองและผู๎อื่นเป็นขั้น ๆ และเพิ่มการฝึก

ให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น โดยอาศัยระบบหมูํ 
(4) เพื่อให๎ลูกเสือวิสามัญมีโอกาสแสดงสมรรถภาพของตนเองด๎วยความพึงพอใจและความ

ภาคภูมิใจ โดยการใช๎ระบบเครื่องหมายพิเศษ 
(5) เพื่อให๎ลูกเสือวิสามัญรู๎จักอดทน นิยมชีวิตกลางแจ๎งและการบริการอยํางมีชีวิตจิตใจ 

โดยเฉพาะการบริการชุมชน 
(6) เพื่อสํงเสริมการแสวงหาอาชีพที่เหมาะสม 

- การบริการหรือการบําเพ็ญประโยชน๑ของลูกเสือวิสามัญในเรื่องการบริการนี้มีจุดมุํงหมาย
เพื่อให๎ลูกเสือวิสามัญทุกคนได๎เข๎าใจความหมาย รู๎วิธีการในการให๎บริการ รู๎หลักในการจัดกิจกรรมด๎าน
บริการ และมีความเข๎าใจสามารถปฏิบัติด๎วยตนเองได๎ การลูกเสือวิสามัญต๎องการผู๎เสียสละ ผู๎มีจิตใจเป็น
ลูกเสืออยํางแท๎จริง (Scouting spirit) ไมํเป็นคนเห็นแกํตัว ไมํทําอะไรโดยหวังผลสํวนตนเป็นที่ตั้งอยูํ

 4. ควำมหมำยของกำรบริกำร
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ตลอดเวลา ในเวลาเดียวกันการเสียสละประโยชน๑และความสุขสํวนตัวเพื่อบริการตามความหมายของการ
ลูกเสือวิสามัญนี้ก็ต๎องให๎คํานึงถึงสภาวะแวดล๎อมและสถานภาพของตนเองอยูํเสมอ ๆ เพื่อจะได๎ตระหนักถึง
ขีดความสามารถของตนเอง จะได๎ไมํกํอให๎เกิดความเดือดร๎อนแกํตนเองและครอบครัว 

5. ประเภทหรือข้ันตอนในการบริการ
(1) บริการแกํตนเองกํอน เป็นการเตรียมตัวเองให๎พร๎อมเสียกํอนเพราะถ๎าหากเรายังไมํพร๎อม

เราก็ไมํอาจจะไปให๎บริการแกํผู๎อื่นได๎ หรือได๎ก็ไมํดีเทําที่ควร การบริการแกํตนเองกํอนนั้นเป็นการฝึกใน
เรื่องการบริการไปด๎วย เพราะคําวําการบริการแกํตนเองนั้น หมายถึง ตัวเรา ครอบครัวของเรา 
ผู๎บังคับบัญชาของเรา ผู๎ใต๎บังคับบัญชาของเรา เพื่อนรํวมงาน ญาติสนิทมิตรสหาย กลําวโดยสรุปได๎วํา
กํอนที่เราจะออกไปให๎บริการแกํผู๎อื่นนั้นจําเป็นต๎องสร๎างความพร๎อมให๎แกํตัวเองเสียกํอน เพราะตราบใดที่
เรายังต๎องขอความอุปการะ ต๎องอยูํภายใต๎การโอบอุ๎มค้ําชูของผู๎อื่น ต๎องขอให๎ผู๎อื่นชํวยเหลือเราแล๎ว แสดง
วําเรายังไมํพร๎อม ฉะนั้น ลูกเสือวิสามัญต๎องเตรียมตัวให๎พร๎อมในทุก ๆ  ด๎าน ไมํวําการเงิน สุขภาพ เวลาวําง 
สติปัญญา ฯลฯ 

(2) บริการแกํหมูํคณะและขบวนการลูกเสือ เมื่อเราฝึกบริการตนเองแล๎ว ตํอไปก็ขยายการ
ให๎บริการแกํหมูํคณะของเรากํอน เป็นการหาประสบการณ๑หรือความชํานาญ ด๎วยการบริการเป็นรายบุคคล 
บริการแกํกองลูกเสือของเราในการงานตําง ๆ อันเป็นสํวนรวมและรวมไปถึงการให๎บริการแกํกองลูกเสืออื่น
ซึ่งถือเป็นขบวนการของเรา ลูกเสือวิสามัญทุกคนควรได๎รับการสํงเสริมให๎ชํวยเหลือการดําเนินกิจการของ
กองลูกเสือสามัญ หรือกองลูกเสือสํารองในทุกวิถีทาง ทั้งนี้ เพื่อจะได๎มีประสบการณ๑ภาคปฏิบัติในการ
ฝึกอบรมลูกเสือซึ่งจะชํวยให๎เขาเหมาะสมที่จะเป็นผู๎กํากับลูกเสือและเป็นหัวหน๎าครอบครัวในอนาคต ลูกเสือ
วิสามัญควรได๎รับมอบหมายความรับผิดชอบในงานที่มีกําหนดแนํนอนในการชํวยเหลือผู๎กํากับลูกเสือ 
ประเทศชาติต๎องการอาสาสมัครเป็นจํานวนมาก เพื่อชํวยเหลือในเรื่องการศึกษา มีเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกเหนือไปจากการอําน การเขียน และการคิดเลข ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นที่เด็กสมัยนี้จะต๎องเรียนรู๎เพื่อจะได๎
ประสบความสําเร็จในชีวิต การที่เวลาเรียนมีระยะสั้น และครูก็มีจํานวนจํากัดยํอมทําให๎เด็กไมํมีโอกาสได๎
เรียนรู๎สิ่งตําง ๆ เหลํานี้ ดังนั้น ความชํวยเหลือของชายหนุํมรุํนพี่ที่เป็นอาสาสมัครจึงเป็นสิ่งที่ประเทศชาติ
ต๎องการอยํางยิ่ง 

ลูกเสือสามัญผู๎ซึ่งให๎ความชํวยเหลือในการฝึกอบรมหรือในการดําเนินงานของกองลูกเสือ
สามัญ หรือกองลูกเสือสํารอง และโดยเฉพาะในการอยูํคํายพักแรม นับได๎วําเป็นผู๎ในบริการที่มีคุณคําอยําง
ยิ่ง ในเวลาเดียวกันงานนี้ยํอมนําความพอใจมาให๎ลูกเสือวิสามัญเอง เพราะการฝึกอบรมเด็กนั้นจะได๎เห็นเขา
สนุกสนาน มีลักษณะนิสัยที่ดีขึ้น ยํอมทําให๎ลูกเสือวิสามัญรู๎สึกวําได๎ทําอะไรบางอยํางที่คุ๎มคําการฝึกอบรม
แกํรุํนน๎องนั้นลูกเสือวิสามัญจะต๎องทําตนให๎เป็นตัวอยํางที่ดี เพื่อให๎รุํนน๎องทําตามด๎วยการปฏิบัติตนให๎เป็น
คนสนุกสนาน รําเริง เป็นมิตรกับคนทุกคน ซื่อสัตย๑สุจริต มีกริยาสุภาพ และใช๎วาจาสุภาพไมํหยาบโลน 

(3) บริการแกํชุมชน เมื่อฝึกบริการแกํตนเอง แกํขบวนการลูกเสือแล๎วก็สมควรที่จะไปบริการแกํ
ชุมชนตามสติปัญญา ประสบการณ๑ และความสามารถ แนวคิดในการบริการแกํชุมชน คือการชําระหนี้แกํ
ชุมชนด๎วยการรํวมมือกันเสียสละ รํวมกันเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน๑ เชํน การ
พัฒนาอาคารสถานที่ บ๎านเมืองในชุมชนนั้น การสร๎างสาธารณสถาน การจัดงานรื่นเริง งานสังคมเพื่อ
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ประโยชน๑ของสังคมนั้น ๆ ซึ่งจะทําให๎ลูกเสือวิสามัญได๎ประสบการณ๑ จากชีวิตจริงหลังจากที่เขาพ๎นวัยจาก
การเป็นลูกเสือวิสามัญ ตํอไปเขาจะสามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมที่เขาอาศัยอยูํได๎ โดยไมํได๎เอารัดเอาเปรียบ
หรือเห็นแกํตัวได๎ การบริการแกํชุมชนนั้นควรเริ่มตั้งแตํชุมชนที่กองลูกเสือตั้งอยูํบริการในเรื่ องตําง ๆ เชํน
ทําความสะอาด การชํวยเหลือผู๎ประสบอุบัติเหตุ การควบคุมการจราจร การดับเพลิง เป็นต๎น ที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งคือการพัฒนาชุมชน 

6. หลักของการให้บริการ
(1) เป็นกิจกรรมที่จําเป็น-เห็นความจําเป็นที่ต๎องให๎บริการคือต๎องดูวําจะเป็นแคํไหน สําหรับ

เรื่องนั้นที่จะต๎องได๎รับการบริหาร 
(2) ให๎บริการด๎วยความสมัครใจ เต็มในที่จะให๎บริการ 
(3) ให๎บริการอยํางมีประสิทธิภาพ คือ มีทักษะในการบริการ เชํน การปฐมพยาบาล เทคนิคใน

การชํวยชีวิต ฯลฯ 
(4) ให๎บริการแกํผู๎ที่ต๎องการรับบริการ เชํน คนที่กําลังจมน้ําจะได๎คนชํวย การพัฒนาชุมชน 

ให๎บริการแกํผู๎ที่ถูกทอดทิ้ง เชํน คนชรา คนป่วยและผ๎ูไมํสามารถชํวยตนเองได๎ 
(5) บริการด๎วยความองอาจ ตั้งใจทํางานให๎เสร็จด๎วยความมั่นใจ ด๎วยความรับผิดชอบโดยใช๎

ความรู๎ที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน๑อยํางแท๎จริง อุทิศเวลาให๎แกํงานอยํางจริงจัง ในขณะนั้นรู๎จักแบํงเวลาแบํง
ลักษณะงาน มีความมุมานะในการทํางานให๎เป็นผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว๎ให๎จงได๎ยํอมจะได๎รับ
ความสําเร็จเรียบร๎อยในการทํางาน จะทําให๎เรารู๎สึกภูมิใจ 

7. งานบริการที่ลูกเสือวิสามัญแตํละคนหรือกองลูกเสือวิสามัญจะทําได๎นั้นมีหลายประการเชํน
- โครงการใช๎ผักตบชวาทําปุ๋ยหมัก โครงการนี้เป็นโครงการที่ยิงนกสองตัวในเวลาเดียวกัน

คือ เป็นการจํากัดผักตบชวา และเป็นการทําปุ๋ยหมัก เพื่อใช๎ประโยชน๑ในการปลูกพืชผักตําง ๆ ให๎ได๎ผลดี
ยิ่งขึ้น โครงการนี้เสียคําใช๎จําย สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐ และอยูํในวิสัยที่กองลูกเสือวิสามัญจะทําได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

- โครงการให๎บริการแกํชุมชน เชํน โครงการให๎ความปลอดภัยในการจราจร หางานให๎คน
พิการทํา จัดทําสนามเด็กเลํนสําหรับเด็กยากจน พิการ โครงการบริการแกํผู๎ประสบอุบัติเหตุด๎วยการ
พยายามศึกษาหาความรู๎ในเรื่องการปฐมพยาบาลเพื่อจะได๎ชํวยเหลือผู๎ประสบอุบัติเหตุอยํางมีสมรรถภาพ 
การดับเพลิงด๎วยการเข๎ารับการอบรมวิชาบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 

- โครงการพัฒนาชุมชน โดยทําการสํารวจความต๎องการของท๎องถิ่นแล๎ววางแผนและลงมือ
ปฏิบัติตามโครงการนั้น 

- โครงการให๎บริการแกํกิจกรรมลูกเสือ เชํน ปฏิบัติตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายทําหน๎าที่
กรรมการของกอง ทําหน๎าที่พี่เลี้ยงชํวยดูแลคูหาลูกเสือวิสามญั และชํวยเหลือในการฝึกอบรมลูกเสือประเภท
อื่น ๆ ในวิชาที่ตนถนัด เชํนการผูกเงื่อนเชือก การปฐมพยาบาล แผนที่เข็มทิศ ระเบียบแถว เป็นต๎น 

8. การปฏิบัติตนตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ
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ตลอดเวลา ในเวลาเดียวกันการเสียสละประโยชน๑และความสุขสํวนตัวเพื่อบริการตามความหมายของการ
ลูกเสือวิสามัญนี้ก็ต๎องให๎คํานึงถึงสภาวะแวดล๎อมและสถานภาพของตนเองอยูํเสมอ ๆ เพื่อจะได๎ตระหนักถึง
ขีดความสามารถของตนเอง จะได๎ไมํกํอให๎เกิดความเดือดร๎อนแกํตนเองและครอบครัว 

5. ประเภทหรือข้ันตอนในการบริการ
(1) บริการแกํตนเองกํอน เป็นการเตรียมตัวเองให๎พร๎อมเสียกํอนเพราะถ๎าหากเรายังไมํพร๎อม

เราก็ไมํอาจจะไปให๎บริการแกํผู๎อื่นได๎ หรือได๎ก็ไมํดีเทําที่ควร การบริการแกํตนเองกํอนนั้นเป็นการฝึกใน
เรื่องการบริการไปด๎วย เพราะคําวําการบริการแกํตนเองนั้น หมายถึง ตัวเรา ครอบครัวของเรา 
ผู๎บังคับบัญชาของเรา ผู๎ใต๎บังคับบัญชาของเรา เพื่อนรํวมงาน ญาติสนิทมิตรสหาย กลําวโดยสรุปได๎วํา
กํอนที่เราจะออกไปให๎บริการแกํผู๎อื่นนั้นจําเป็นต๎องสร๎างความพร๎อมให๎แกํตัวเองเสียกํอน เพราะตราบใดที่
เรายังต๎องขอความอุปการะ ต๎องอยูํภายใต๎การโอบอุ๎มค้ําชูของผู๎อื่น ต๎องขอให๎ผู๎อื่นชํวยเหลือเราแล๎ว แสดง
วําเรายังไมํพร๎อม ฉะนั้น ลูกเสือวิสามัญต๎องเตรียมตัวให๎พร๎อมในทุก ๆ  ด๎าน ไมํวําการเงิน สุขภาพ เวลาวําง 
สติปัญญา ฯลฯ 

(2) บริการแกํหมูํคณะและขบวนการลูกเสือ เมื่อเราฝึกบริการตนเองแล๎ว ตํอไปก็ขยายการ
ให๎บริการแกํหมูํคณะของเรากํอน เป็นการหาประสบการณ๑หรือความชํานาญ ด๎วยการบริการเป็นรายบุคคล 
บริการแกํกองลูกเสือของเราในการงานตําง ๆ อันเป็นสํวนรวมและรวมไปถึงการให๎บริการแกํกองลูกเสืออื่น
ซึ่งถือเป็นขบวนการของเรา ลูกเสือวิสามัญทุกคนควรได๎รับการสํงเสริมให๎ชํวยเหลือการดําเนินกิจการของ
กองลูกเสือสามัญ หรือกองลูกเสือสํารองในทุกวิถีทาง ทั้งนี้ เพื่อจะได๎มีประสบการณ๑ภาคปฏิบัติในการ
ฝึกอบรมลูกเสือซึ่งจะชํวยให๎เขาเหมาะสมที่จะเป็นผู๎กํากับลูกเสือและเป็นหัวหน๎าครอบครัวในอนาคต ลูกเสือ
วิสามัญควรได๎รับมอบหมายความรับผิดชอบในงานที่มีกําหนดแนํนอนในการชํวยเหลือผู๎กํากับลูกเสือ 
ประเทศชาติต๎องการอาสาสมัครเป็นจํานวนมาก เพื่อชํวยเหลือในเรื่องการศึกษา มีเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกเหนือไปจากการอําน การเขียน และการคิดเลข ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นที่เด็กสมัยนี้จะต๎องเรียนรู๎เพื่อจะได๎
ประสบความสําเร็จในชีวิต การที่เวลาเรียนมีระยะสั้น และครูก็มีจํานวนจํากัดยํอมทําให๎เด็กไมํมีโอกาสได๎
เรียนรู๎สิ่งตําง ๆ เหลํานี้ ดังนั้น ความชํวยเหลือของชายหนุํมรุํนพี่ที่เป็นอาสาสมัครจึงเป็นสิ่งที่ประเทศชาติ
ต๎องการอยํางยิ่ง 

ลูกเสือสามัญผู๎ซึ่งให๎ความชํวยเหลือในการฝึกอบรมหรือในการดําเนินงานของกองลูกเสือ
สามัญ หรือกองลูกเสือสํารอง และโดยเฉพาะในการอยูํคํายพักแรม นับได๎วําเป็นผู๎ในบริการที่มีคุณคําอยําง
ยิ่ง ในเวลาเดียวกันงานนี้ยํอมนําความพอใจมาให๎ลูกเสือวิสามัญเอง เพราะการฝึกอบรมเด็กนั้นจะได๎เห็นเขา
สนุกสนาน มีลักษณะนิสัยที่ดีขึ้น ยํอมทําให๎ลูกเสือวิสามัญรู๎สึกวําได๎ทําอะไรบางอยํางที่คุ๎มคําการฝึกอบรม
แกํรุํนน๎องนั้นลูกเสือวิสามัญจะต๎องทําตนให๎เป็นตัวอยํางที่ดี เพื่อให๎รุํนน๎องทําตามด๎วยการปฏิบัติตนให๎เป็น
คนสนุกสนาน รําเริง เป็นมิตรกับคนทุกคน ซื่อสัตย๑สุจริต มีกริยาสุภาพ และใช๎วาจาสุภาพไมํหยาบโลน 

(3) บริการแกํชุมชน เมื่อฝึกบริการแกํตนเอง แกํขบวนการลูกเสือแล๎วก็สมควรที่จะไปบริการแกํ
ชุมชนตามสติปัญญา ประสบการณ๑ และความสามารถ แนวคิดในการบริการแกํชุมชน คือการชําระหนี้แกํ
ชุมชนด๎วยการรํวมมือกันเสียสละ รํวมกันเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน๑ เชํน การ
พัฒนาอาคารสถานที่ บ๎านเมืองในชุมชนนั้น การสร๎างสาธารณสถาน การจัดงานรื่นเริง งานสังคมเพื่อ
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ประโยชน๑ของสังคมนั้น ๆ ซึ่งจะทําให๎ลูกเสือวิสามัญได๎ประสบการณ๑ จากชีวิตจริงหลังจากที่เขาพ๎นวัยจาก
การเป็นลูกเสือวิสามัญ ตํอไปเขาจะสามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมที่เขาอาศัยอยูํได๎ โดยไมํได๎เอารัดเอาเปรียบ
หรือเห็นแกํตัวได๎ การบริการแกํชุมชนนั้นควรเริ่มตั้งแตํชุมชนที่กองลูกเสือตั้งอยูํบริการในเรื่ องตําง ๆ เชํน
ทําความสะอาด การชํวยเหลือผู๎ประสบอุบัติเหตุ การควบคุมการจราจร การดับเพลิง เป็นต๎น ที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งคือการพัฒนาชุมชน 

6. หลักของการให้บริการ
(1) เป็นกิจกรรมที่จําเป็น-เห็นความจําเป็นที่ต๎องให๎บริการคือต๎องดูวําจะเป็นแคํไหน สําหรับ

เรื่องนั้นที่จะต๎องได๎รับการบริหาร 
(2) ให๎บริการด๎วยความสมัครใจ เต็มในที่จะให๎บริการ 
(3) ให๎บริการอยํางมีประสิทธิภาพ คือ มีทักษะในการบริการ เชํน การปฐมพยาบาล เทคนิคใน

การชํวยชีวิต ฯลฯ 
(4) ให๎บริการแกํผู๎ที่ต๎องการรับบริการ เชํน คนที่กําลังจมน้ําจะได๎คนชํวย การพัฒนาชุมชน 

ให๎บริการแกํผู๎ที่ถูกทอดทิ้ง เชํน คนชรา คนป่วยและผ๎ูไมํสามารถชํวยตนเองได๎ 
(5) บริการด๎วยความองอาจ ตั้งใจทํางานให๎เสร็จด๎วยความมั่นใจ ด๎วยความรับผิดชอบโดยใช๎

ความรู๎ที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน๑อยํางแท๎จริง อุทิศเวลาให๎แกํงานอยํางจริงจัง ในขณะนั้นรู๎จักแบํงเวลาแบํง
ลักษณะงาน มีความมุมานะในการทํางานให๎เป็นผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว๎ให๎จงได๎ยํอมจะได๎รับ
ความสําเร็จเรียบร๎อยในการทํางาน จะทําให๎เรารู๎สึกภูมิใจ 

7. งานบริการที่ลูกเสือวิสามัญแตํละคนหรือกองลูกเสือวิสามัญจะทําได๎นั้นมีหลายประการเชํน
- โครงการใช๎ผักตบชวาทําปุ๋ยหมัก โครงการนี้เป็นโครงการที่ยิงนกสองตัวในเวลาเดียวกัน

คือ เป็นการจํากัดผักตบชวา และเป็นการทําปุ๋ยหมัก เพื่อใช๎ประโยชน๑ในการปลูกพืชผักตําง ๆ ให๎ได๎ผลดี
ยิ่งขึ้น โครงการนี้เสียคําใช๎จําย สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐ และอยูํในวิสัยที่กองลูกเสือวิสามัญจะทําได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

- โครงการให๎บริการแกํชุมชน เชํน โครงการให๎ความปลอดภัยในการจราจร หางานให๎คน
พิการทํา จัดทําสนามเด็กเลํนสําหรับเด็กยากจน พิการ โครงการบริการแกํผู๎ประสบอุบัติเหตุด๎วยการ
พยายามศึกษาหาความรู๎ในเรื่องการปฐมพยาบาลเพื่อจะได๎ชํวยเหลือผู๎ประสบอุบัติเหตุอยํางมีสมรรถภาพ 
การดับเพลิงด๎วยการเข๎ารับการอบรมวิชาบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 

- โครงการพัฒนาชุมชน โดยทําการสํารวจความต๎องการของท๎องถิ่นแล๎ววางแผนและลงมือ
ปฏิบัติตามโครงการนั้น 

- โครงการให๎บริการแกํกิจกรรมลูกเสือ เชํน ปฏิบัติตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายทําหน๎าที่
กรรมการของกอง ทําหน๎าที่พี่เลี้ยงชํวยดูแลคูหาลูกเสือวิสามญั และชํวยเหลือในการฝึกอบรมลูกเสือประเภท
อื่น ๆ ในวิชาที่ตนถนัด เชํนการผูกเงื่อนเชือก การปฐมพยาบาล แผนที่เข็มทิศ ระเบียบแถว เป็นต๎น 

8. การปฏิบัติตนตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ
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คติพจน๑ “บริการ” นั้นเป็นเสมือน “หัวใจ” ของการลูกเสือวิสามัญวําจะต๎องยึดมั่นการเสียสละ
ด๎วยการบริการ แตํการบริการนี้มิได๎หมายถึงเป็นผู๎รับใช๎หรือคนงานอยํางที่บางทํานเข๎าใจ บริการใน
ความหมายของการลูกเสือวิสามัญนี้ เรามุํงที่จะอบรมนิสัย และจิตใจให๎ได๎รู๎จักเสียสละ ได๎รู๎จักวิธีหาความรู๎
และประสบการณ๑อันจะเป็นประโยชน๑ตํอไปในอนาคต และในที่สุดก็จะทําให๎สามารถประกอบอาชีพโดยปกติ
สุขในสังคม การบริการหมายถึงให๎ประกอบคุณประโยชน๑แกํมนุษยชาติ ด๎วยการถือวําเป็นเกียรติประวัติ
สูงสุดแหํงชีวิตของเราในการที่รู๎จักเสียสละความสุขสํวนตัวเพื่อบําเพ็ญประโยชน๑แกํผู๎อื่น ทั้งนี้ เพื่อจุดหมาย
ให๎สังคมสามารถดํารงอยูํได๎โดยปกติ เป็นการสอนให๎ลูกเสือวิสามัญตั้งตนอยูํในศีลธรรมไมํเอารัดเอาเปรียบ
ผู๎ที่ยากจนหรือด๎อยกวํา นอกจากนั้น การบริการแกํผู๎อื่นเปรียบเสมือนเป็นการชําระหนี้ที่ได๎เกิดมาแล๎วอาศัย
อยูํในโลกนี้ก็ด๎วยความมุํงหวังจะให๎ทุกคนเข๎าใจการใช๎ชีวิตอยูํรํวมกันในสังคม มองเห็นความจําเป็นของ
สังคมวําไมํมีใครสามารถดํารงชีวิตอยูํได๎โดยลําพัง ทุกคนจําเป็นต๎องพึ่งพาอาศัยกันไมํวําด๎านอาหารการกิน 
ด๎านเครื่องนุํงหํม ที่อยูํอาศัย ยารักษาโรค หรืออื่น ๆ ก็ตาม เราตํางคนตํางมีความถนัดในการงานอาชีพของ
แตํละคน แล๎วจึงนําผลงานของตนไปแลกเปลี่ยนกัน ทั้งนี้ เพื่อความอยูํรอดของทํานและของสังคม ฉะนั้น 
ทํานจึงเปรียบเทียบการบริการหรือการเสียสละนั้นเสมือนเป็นการชําระหนี้ที่เราได๎เกิดมาและอาศัยอยูํใน
สังคมนั้น ๆ เพราะเราต๎องพึ่งผู๎อื่นอยูํตลอดเวลานับแตํแรกเกิด 

 
วิชาเครื่องหมายวชิราวุธ 
       หลักสูตร 

(1) ได๎รับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญอยํางน๎อย 
5 วิชา 

(2) ผู๎กํากับลูกเสือ หรือผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญรับรองวํา
เป็นผู๎ดําเนินชีวิตแบบลูกเสือ และปฏิบัติตามคติพจน๑
วํา “บริการ” โดยเครํงครัด 
 

 
3. เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหํงชาติ ผู๎อํานวยการลูกเสือจังหวัด ผู๎อํานวยการลูกเสือ

เขตพื้นที่การศึกษา แล๎วแตํกรณี เป็นผู๎แตํงตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิเหมาะสมทําการสัมภาษณ๑เมื่อ
เห็นวําเป็นผู๎เหมาะสมก็ให๎รายงานไปตามลําดับ จนถึงคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ 
เพื่อขออนุมัติ 

วัตถุประสงค์วิชาเครื่องหมายวชิราวุธ 
1. เพื่อแสดงถึงความสามารถของลูกเสือวิสามัญที่ได๎รับเครื่องหมายสูงสุด 
2. เป็นพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญที่มีประสิทธิภาพได๎ 
3. เป็นรองผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญได๎ 

แนวการจัดการฝึกอบรม 
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ผู๎ที่ได๎รับเครื่องหมายวชิราวุธจะต๎องสอบได๎วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญอยํางน๎อย 5 วิชา ซึ่งควรจะมี
วิชาเหลํานี้ คือ:- 

1. วิชาการลูกเสือ
2. วิชาเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม
3. วิชาบริการ
4. วิชาผู๎ฝึกสอน
5. วิชาปฐมพยาบาล

วิชาเหลํานี้ถือเป็นวิชาหลักในการที่จะบริการผู๎อื่นได๎ตามวัตถุประสงค๑ของเครื่องหมายวชิราวุธ ผู๎กํากับ
ลูกเสือวิสามัญจะต๎องจัดการสอนและฝึกอบรม เพื่อสอบวิชาพิเศษเหลํานี้ โดยวิธีการดังนี้ 

เนื้อหาวิชาประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
วิชาการลูกเสือ 

หลักสูตร 
1. ได๎รับการฝึกอบรมวิชาผู๎กํากับลูกเสือ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น ประเภทของลูกเสือสํารอง หรือ

ลูกเสือสามัญอยํางใดอยํางหนึ่ง 
2. ได๎ทดลองปฏิบัติหน๎าที่ผู๎กํากับลูกเสือในกองนั้น ๆ ไมํน๎อยกวํา 3 เดือน

วิธีปฏิบัติ 
จากข๎อ 1. -  สํงลูกเสือวิสามัญเข๎ารับการอบรมวิชาผู๎กํากับลูกเสือสํารอง หรือสามัญชั้น 

ความรู๎เบื้องต๎น ตามที่หนํวยงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องเปิดการฝึกอบรมขึ้น 
หรือ - จัดฝึกอบรมวิชาผู๎กํากับลูกเสือสํารอง หรือลูกเสือสามัญ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น 

ขึ้นในกองลูกเสือวิสามัญ นั้นเอง ให๎ครบทุกวิชาแล๎วประเมินผลแตํละวิชาจนผํานหมดทุกวิชา ซึ่งผู๎สอน
จะต๎องได๎รับเครื่องหมายวูดแบดจ๑วิสามัญ 2 ทํอน เป็นอยํางน๎อย 

หรือ - จัดฝึกอบรมวิชาผู๎กํากับลูกเสือสํารอง หรือลูกเสือสามัญ ขั้นความรู๎เบื้องตน 
ให๎แกํลูกเสือวิสามัญ แบบการอยูํคํายพักแรม (คือจัดเหมือนอบรมชั้น B.T.C. จริง ๆ แตํไมํได๎รับวุฒิบัตร) 

จากข๎อ 2. - สํงลูกเสือวิสามัญเข๎าไปปฏิบัติหน๎าที่ผู๎กํากับลูกเสือสํารอง หรือผู๎กํากับลูกเสือ
สามัญในกองลูกเสือสํารอง หรือกองลูกเสือสามัญจริง ๆ จนครบ 3 เดือน และได๎รับคํารับรองจากผู๎กํากับ
ลูกเสือของกองลูกเสือนั้น ๆ 

หรือ - ทดลองปฏิบัติหน๎าที่ในกองลูกเสือวิสามัญนั้นเอง ในกรณีที่ไมํสามารถจะสํง 
ลูกเสือวิสามัญไปปฏิบัติหน๎าที่ผู๎กํากับลูกเสือสาํรอง หรือสามัญได๎ โดยผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญรับรองผลกงาน
ให๎ก็ได๎ (ในฐานะพี่เลี้ยงปฏิบัติหน๎าที่แทนผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญเป็นเวลา 3 เดือน) 

การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
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คติพจน๑ “บริการ” นั้นเป็นเสมือน “หัวใจ” ของการลูกเสือวิสามัญวําจะต๎องยึดมั่นการเสียสละ
ด๎วยการบริการ แตํการบริการนี้มิได๎หมายถึงเป็นผู๎รับใช๎หรือคนงานอยํางที่บางทํานเข๎าใจ บริการใน
ความหมายของการลูกเสือวิสามัญนี้ เรามุํงที่จะอบรมนิสัย และจิตใจให๎ได๎รู๎จักเสียสละ ได๎รู๎จักวิธีหาความรู๎
และประสบการณ๑อันจะเป็นประโยชน๑ตํอไปในอนาคต และในที่สุดก็จะทําให๎สามารถประกอบอาชีพโดยปกติ
สุขในสังคม การบริการหมายถึงให๎ประกอบคุณประโยชน๑แกํมนุษยชาติ ด๎วยการถือวําเป็นเกียรติประวัติ
สูงสุดแหํงชีวิตของเราในการที่รู๎จักเสียสละความสุขสํวนตัวเพื่อบําเพ็ญประโยชน๑แกํผู๎อื่น ทั้งนี้ เพื่อจุดหมาย
ให๎สังคมสามารถดํารงอยูํได๎โดยปกติ เป็นการสอนให๎ลูกเสือวิสามัญตั้งตนอยูํในศีลธรรมไมํเอารัดเอาเปรียบ
ผู๎ที่ยากจนหรือด๎อยกวํา นอกจากนั้น การบริการแกํผู๎อื่นเปรียบเสมือนเป็นการชําระหนี้ที่ได๎เกิดมาแล๎วอาศัย
อยูํในโลกนี้ก็ด๎วยความมุํงหวังจะให๎ทุกคนเข๎าใจการใช๎ชีวิตอยูํรํวมกันในสังคม มองเห็นความจําเป็นของ
สังคมวําไมํมีใครสามารถดํารงชีวิตอยูํได๎โดยลําพัง ทุกคนจําเป็นต๎องพึ่งพาอาศัยกันไมํวําด๎านอาหารการกิน 
ด๎านเครื่องนุํงหํม ที่อยูํอาศัย ยารักษาโรค หรืออื่น ๆ ก็ตาม เราตํางคนตํางมีความถนัดในการงานอาชีพของ
แตํละคน แล๎วจึงนําผลงานของตนไปแลกเปลี่ยนกัน ทั้งนี้ เพื่อความอยูํรอดของทํานและของสังคม ฉะนั้น 
ทํานจึงเปรียบเทียบการบริการหรือการเสียสละนั้นเสมือนเป็นการชําระหนี้ที่เราได๎เกิดมาและอาศัยอยูํใน
สังคมนั้น ๆ เพราะเราต๎องพึ่งผู๎อื่นอยูํตลอดเวลานับแตํแรกเกิด 

 
วิชาเครื่องหมายวชิราวุธ 
       หลักสูตร 

(1) ได๎รับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญอยํางน๎อย 
5 วิชา 

(2) ผู๎กํากับลูกเสือ หรือผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญรับรองวํา
เป็นผู๎ดําเนินชีวิตแบบลูกเสือ และปฏิบัติตามคติพจน๑
วํา “บริการ” โดยเครํงครัด 
 

 
3. เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหํงชาติ ผู๎อํานวยการลูกเสือจังหวัด ผู๎อํานวยการลูกเสือ

เขตพื้นที่การศึกษา แล๎วแตํกรณี เป็นผู๎แตํงตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิเหมาะสมทําการสัมภาษณ๑เมื่อ
เห็นวําเป็นผู๎เหมาะสมก็ให๎รายงานไปตามลําดับ จนถึงคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ 
เพื่อขออนุมัติ 

วัตถุประสงค์วิชาเครื่องหมายวชิราวุธ 
1. เพื่อแสดงถึงความสามารถของลูกเสือวิสามัญที่ได๎รับเครื่องหมายสูงสุด 
2. เป็นพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญที่มีประสิทธิภาพได๎ 
3. เป็นรองผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญได๎ 

แนวการจัดการฝึกอบรม 

64 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

ผู๎ที่ได๎รับเครื่องหมายวชิราวุธจะต๎องสอบได๎วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญอยํางน๎อย 5 วิชา ซึ่งควรจะมี
วิชาเหลํานี้ คือ:- 

1. วิชาการลูกเสือ
2. วิชาเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม
3. วิชาบริการ
4. วิชาผู๎ฝึกสอน
5. วิชาปฐมพยาบาล

วิชาเหลํานี้ถือเป็นวิชาหลักในการที่จะบริการผู๎อื่นได๎ตามวัตถุประสงค๑ของเครื่องหมายวชิราวุธ ผู๎กํากับ
ลูกเสือวิสามัญจะต๎องจัดการสอนและฝึกอบรม เพื่อสอบวิชาพิเศษเหลํานี้ โดยวิธีการดังนี้ 

เนื้อหาวิชาประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
วิชาการลูกเสือ 

หลักสูตร 
1. ได๎รับการฝึกอบรมวิชาผู๎กํากับลูกเสือ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น ประเภทของลูกเสือสํารอง หรือ

ลูกเสือสามัญอยํางใดอยํางหนึ่ง 
2. ได๎ทดลองปฏิบัติหน๎าที่ผู๎กํากับลูกเสือในกองนั้น ๆ ไมํน๎อยกวํา 3 เดือน

วิธีปฏิบัติ 
จากข๎อ 1. -  สํงลูกเสือวิสามัญเข๎ารับการอบรมวิชาผู๎กํากับลูกเสือสํารอง หรือสามัญชั้น 

ความรู๎เบื้องต๎น ตามที่หนํวยงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องเปิดการฝึกอบรมขึ้น 
หรือ - จัดฝึกอบรมวิชาผู๎กํากับลูกเสือสํารอง หรือลูกเสือสามัญ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น 

ขึ้นในกองลูกเสือวิสามัญ นั้นเอง ให๎ครบทุกวิชาแล๎วประเมินผลแตํละวิชาจนผํานหมดทุกวิชา ซึ่งผู๎สอน
จะต๎องได๎รับเครื่องหมายวูดแบดจ๑วิสามัญ 2 ทํอน เป็นอยํางน๎อย 

หรือ - จัดฝึกอบรมวิชาผู๎กํากับลูกเสือสํารอง หรือลูกเสือสามัญ ขั้นความรู๎เบื้องตน 
ให๎แกํลูกเสือวิสามัญ แบบการอยูํคํายพักแรม (คือจัดเหมือนอบรมชั้น B.T.C. จริง ๆ แตํไมํได๎รับวุฒิบัตร) 

จากข๎อ 2. - สํงลูกเสือวิสามัญเข๎าไปปฏิบัติหน๎าที่ผู๎กํากับลูกเสือสํารอง หรือผู๎กํากับลูกเสือ
สามัญในกองลูกเสือสํารอง หรือกองลูกเสือสามัญจริง ๆ จนครบ 3 เดือน และได๎รับคํารับรองจากผู๎กํากับ
ลูกเสือของกองลูกเสือนั้น ๆ 

หรือ - ทดลองปฏิบัติหน๎าที่ในกองลูกเสือวิสามัญนั้นเอง ในกรณีที่ไมํสามารถจะสํง 
ลูกเสือวิสามัญไปปฏิบัติหน๎าที่ผู๎กํากับลูกเสือสาํรอง หรือสามัญได๎ โดยผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญรับรองผลกงาน
ให๎ก็ได๎ (ในฐานะพี่เลี้ยงปฏิบัติหน๎าที่แทนผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญเป็นเวลา 3 เดือน) 

การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 

แนวกำรจดักำรฝึกอบรม
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หลักสูตร 
เดินทางไกลไปกับลูกเสือวิสามัญเป็นเวลา 4 วันติดตํอกัน (อยูํที่คํายพักแรม 3 คืน) หรือเดิน 

ทางไกลไปกับลูกเสือวิสามัญ 2 ครั้ง แตํละครั้งใช๎เวลา 48 ชั่วโมง โดยอยูํคํายพักแรม 2 คืน ไมํนับเวลา
เดินทางไปและกลับ การเดินทางไกลดังกลําว ลูกเสือจัดการเองโดยตลอด ทั้งนี้ด๎วยความเห็นชอบของผ๎ู
กํากับลูกเสือวิสามัญ การเดินทางไกลและแรมคืน ต๎องได๎มาตรฐานสูง การเดินทางไกล จะไปทางบก หรือ
ทางน้ํา ภายในประเทศหรือตํางประเทศก็ได๎ 

ต๎องแสดงวําในการเดินทางต๎องใช๎ความอดทน การพึ่งตนเอง ความคิดริเริ่ม ความมานะ และการ
เป็นผู๎นํา กับต๎องทําสมุดปูมรายงานการเดินทางยื่นตํอผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญด๎วย 

วิธีปฏิบัติ 
การเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ เพื่อให๎ได๎มาตรฐานตามหลักสูตรนี้ ลูกเสือ

วิสามัญเลือกการเดินทางได๎ 2 วิธี คือ 
1. เดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมไปกับลูกเสือวิสามัญอื่น ๆ ทั้งกอง เป็นเวลา 4 วันติดตํอกัน และ

อยูํคํายพักแรม 3 คืน ทํากิจกรรมของการอยูํคํายพักแรมดังนี้ 
- สร๎างคํายพักแรมด๎วยตนเอง ไมํวําจะเป็นการกางเต็นท๑ หรือสร๎างเพิงจากวัสดุธรรมชาติให๎

ป้องกัน ลม ฝน ได๎ 
- จัดบริเวณคํายให๎สวยงาม สะอาด มีการทําอุปกรณ๑การอยูํคํายพักแรม เชํน เตาลอยที่เก็บ

อุปกรณ๑ครัว ที่นั่งรับประทนอาหาร ที่เก็บแก๎วน้ําและอาหารสดตําง ๆ ตลอดที่ขุดหลุมเปียก หลุมแห๎ง ฯลฯ 
- มีการทดสอบการผจญภัยตามหลักเกณฑ๑การอยูํคํายพักแรม และวิชาบุกเบิกด๎วย 
- มีการฝึกการทําแผนที่และการเดินทางสํารวจเป็นระยะทางไมํนอ๎ยกวํา 8 กิโลเมตร เพื่อให๎มี

การเขียนรายงานการเดินทาง 
2. เดินทางไกลกับลูกเสือวิสามญั 2 ครั้ง ครั้งละไมํน๎อยกวํา 48 ชั่วโมง อยูํคํายพักแรม 2 คืน อาจไป

โดยรถจักรยาน หรือทางน้ํา (พายเรือไป) โดยทํากิจกรรมเหมือน ข๎อ 1 
ทั้ง 2 ข๎อนี้ ผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญจะต๎องทราบวํา ลูกเสือวิสามัญจะไปอยูํคํายพักแรมที่ไหน? ไปโดย

วิธีการอยํางไร? ไปทํากิจกรรมอะไรบ๎าง? มีความปลอดภัยมากน๎อยเพียงใด? (ถ้าเห็นว่าไม่ปลอดภัยต้อง
ส่ังงดโดยเด็ดขาด) และต๎องลงนามรับรองผลการเดินทางทุกครั้ง 
วิชาบริการ 

หลักสูตร 
1. ทําหน๎าที่พี่เลี้ยงของลูกเสือวิสามัญที่เข๎าใหมํ

2. ทําหน๎าที่เป็นกรรมการของกอง
3. บําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสือของตนไมํน๎อยกวํา 9 ครั้ง
4. บําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสืออื่นไมํน๎อยกวํา 6 ครั้ง
5. บําเพ็ญประโยชน๑ตํอชุมชนไมํน๎อยกวํา 3 ครั้ง

66 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 

วิธีปฏิบัติ 
ให๎ลูกเสือวิสามัญทําหน๎าที่ตําง ๆ ดังกลําว ในหลักสูตรทุกข๎อ โดยมอบหมายให๎ดําเนินการตาม

ขั้นตอนที่เหมาะสม แล๎วให๎ผู๎กํากับลูกเสือลงนามรับรองในสมุดบันทึกผลงานของลูกเสือวิสามัญคนนั้น 
ในกรณีที่ลูกเสือวิสามัญมาจากกองอื่น ให๎พิจารณาจากสมุดบันทึกประจําวันของลูกเสือวิสามัญคน

นั้นอยํางละเอียด ตลอดทั้งการลงนามรับรองของผู๎กํากับลูกเสือด๎วย หากมีข๎อสงสัยอาจให๎ทดลองปฏิบัติจริง
ก็ได๎ตามเหมาะสม 

 
วิชาผู้ฝึกสอน 

หลักสูตร 
 1. ผํานการฝึกอบรมขั้นความรู๎เบื้องต๎น (B.T.C.) ประเภทใดประเภทหนึ่งของหลักสูตรลูกเสือ 
สํารอง สามัญ สามัญรุํนใหญํ 
 2. สามารถทําการสอนวิชาลูกเสือตามประเภทที่ตนรับการอบรมแล๎วอยํางน๎อย 2 วิชา 
 3. ได๎ทําการสอนเป็นที่พอใจของผู๎กํากับกองนั้น ๆ เป็นเวลา 3 เดือน โดยให๎สอนอยํางน๎อย 2 วิชา 
วิชาละ 3 ครั้ง 

วิธีปฏิบัติ 
จากข้อ 1 ให๎ดูจากวุฒิบัตรวําผํานการฝึกอบรมจริงหรือไมํ หากไมํผํานการฝึกอบรมดังกลําว ให๎ผู๎

กํากับลูกเสือจัดฝึกอบรมขึ้นภายในกองให๎ครบทุกวิชาเหมือนการจัดการฝึกอบรมของวิชาผู๎กํากับลูกเสือ
สํารอง สามัญ หรือสามัญรุํนใหญํ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น ประเภทใดประเภทหนึ่ง แล๎วลงนามรับรองให๎ 

จากข้อ 2 ให๎ทําการสอนให๎ดู 2 วิชา โดยให๎สอนจริง ๆ หรือสัมภาษณ๑ หรือให๎เขียนแผนการสอนให๎
ดู อยํางอยํางหนึ่งตามที่ผู๎กํากับลูกเสือเห็นสมควร 

จากข้อ 3 สํงไปชํวยทําการสอนในกองลูกเสือที่อยูํใกล๎เคียงเป็นเวลา 3 เดือน ตามกําหนดแล๎วขอดู
ใบรับรองผลงานจากผู๎กํากับลูกเสือกองนั้น ๆ หรือให๎สอนในกองลูกเสือวิสามัญของตนเองโดยมีผู๎กํากับ
ลูกเสือควบคุมอยํางใกล๎ชิด 
 
วิชาปฐมพยาบาล 

หลักสูตร 
 1. รู๎และสามารถปฏิบัติตามหลักทั่วไปของการปฐมพยาบาลและข๎อควรจําของการปฐมพยาบาล 
 2. รู๎และสามารถสาธิตเรื่องตํอไปนี้ 

 วิธีการห๎ามเลือด 
 วิธีแก๎ไขอาการงัน (Shock) 
 วิธีการชํวยหายใจ หรือผายปอด นวดหัวใจ 
 วิธีการขน เคลื่อนย๎ายผู๎ป่วย หรือผู๎บาดเจ็บ 
 รู๎จักอาการของเรื่องกระดูกหักในสํวนตําง ๆ ของรํางกาย 

กำรเดินทำงไกลและอยู่ค่ำยพกัแรม
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หลักสูตร 
เดินทางไกลไปกับลูกเสือวิสามัญเป็นเวลา 4 วันติดตํอกัน (อยูํที่คํายพักแรม 3 คืน) หรือเดิน 

ทางไกลไปกับลูกเสือวิสามัญ 2 ครั้ง แตํละครั้งใช๎เวลา 48 ชั่วโมง โดยอยูํคํายพักแรม 2 คืน ไมํนับเวลา
เดินทางไปและกลับ การเดินทางไกลดังกลําว ลูกเสือจัดการเองโดยตลอด ทั้งนี้ด๎วยความเห็นชอบของผ๎ู
กํากับลูกเสือวิสามัญ การเดินทางไกลและแรมคืน ต๎องได๎มาตรฐานสูง การเดินทางไกล จะไปทางบก หรือ
ทางน้ํา ภายในประเทศหรือตํางประเทศก็ได๎ 

ต๎องแสดงวําในการเดินทางต๎องใช๎ความอดทน การพึ่งตนเอง ความคิดริเริ่ม ความมานะ และการ
เป็นผู๎นํา กับต๎องทําสมุดปูมรายงานการเดินทางยื่นตํอผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญด๎วย 

วิธีปฏิบัติ 
การเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ เพื่อให๎ได๎มาตรฐานตามหลักสูตรนี้ ลูกเสือ

วิสามัญเลือกการเดินทางได๎ 2 วิธี คือ 
1. เดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมไปกับลูกเสือวิสามัญอื่น ๆ ทั้งกอง เป็นเวลา 4 วันติดตํอกัน และ

อยูํคํายพักแรม 3 คืน ทํากิจกรรมของการอยูํคํายพักแรมดังนี้ 
- สร๎างคํายพักแรมด๎วยตนเอง ไมํวําจะเป็นการกางเต็นท๑ หรือสร๎างเพิงจากวัสดุธรรมชาติให๎

ป้องกัน ลม ฝน ได๎ 
- จัดบริเวณคํายให๎สวยงาม สะอาด มีการทําอุปกรณ๑การอยูํคํายพักแรม เชํน เตาลอยที่เก็บ

อุปกรณ๑ครัว ที่นั่งรับประทนอาหาร ที่เก็บแก๎วน้ําและอาหารสดตําง ๆ ตลอดที่ขุดหลุมเปียก หลุมแห๎ง ฯลฯ 
- มีการทดสอบการผจญภัยตามหลักเกณฑ๑การอยูํคํายพักแรม และวิชาบุกเบิกด๎วย 
- มีการฝึกการทําแผนที่และการเดินทางสํารวจเป็นระยะทางไมํนอ๎ยกวํา 8 กิโลเมตร เพื่อให๎มี

การเขียนรายงานการเดินทาง 
2. เดินทางไกลกับลูกเสือวิสามญั 2 ครั้ง ครั้งละไมํน๎อยกวํา 48 ชั่วโมง อยูํคํายพักแรม 2 คืน อาจไป

โดยรถจักรยาน หรือทางน้ํา (พายเรือไป) โดยทํากิจกรรมเหมือน ข๎อ 1 
ทั้ง 2 ข๎อนี้ ผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญจะต๎องทราบวํา ลูกเสือวิสามัญจะไปอยูํคํายพักแรมที่ไหน? ไปโดย

วิธีการอยํางไร? ไปทํากิจกรรมอะไรบ๎าง? มีความปลอดภัยมากน๎อยเพียงใด? (ถ้าเห็นว่าไม่ปลอดภัยต้อง
ส่ังงดโดยเด็ดขาด) และต๎องลงนามรับรองผลการเดินทางทุกครั้ง 
วิชาบริการ 

หลักสูตร 
1. ทําหน๎าที่พี่เลี้ยงของลูกเสือวิสามัญที่เข๎าใหมํ

2. ทําหน๎าที่เป็นกรรมการของกอง
3. บําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสือของตนไมํน๎อยกวํา 9 ครั้ง
4. บําเพ็ญประโยชน๑ตํอกองลูกเสืออื่นไมํน๎อยกวํา 6 ครั้ง
5. บําเพ็ญประโยชน๑ตํอชุมชนไมํน๎อยกวํา 3 ครั้ง

66 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 

วิธีปฏิบัติ 
ให๎ลูกเสือวิสามัญทําหน๎าที่ตําง ๆ ดังกลําว ในหลักสูตรทุกข๎อ โดยมอบหมายให๎ดําเนินการตาม

ขั้นตอนที่เหมาะสม แล๎วให๎ผู๎กํากับลูกเสือลงนามรับรองในสมุดบันทึกผลงานของลูกเสือวิสามัญคนนั้น 
ในกรณีที่ลูกเสือวิสามัญมาจากกองอื่น ให๎พิจารณาจากสมุดบันทึกประจําวันของลูกเสือวิสามัญคน

นั้นอยํางละเอียด ตลอดทั้งการลงนามรับรองของผู๎กํากับลูกเสือด๎วย หากมีข๎อสงสัยอาจให๎ทดลองปฏิบัติจริง
ก็ได๎ตามเหมาะสม 

 
วิชาผู้ฝึกสอน 

หลักสูตร 
 1. ผํานการฝึกอบรมขั้นความรู๎เบื้องต๎น (B.T.C.) ประเภทใดประเภทหนึ่งของหลักสูตรลูกเสือ 
สํารอง สามัญ สามัญรุํนใหญํ 
 2. สามารถทําการสอนวิชาลูกเสือตามประเภทที่ตนรับการอบรมแล๎วอยํางน๎อย 2 วิชา 
 3. ได๎ทําการสอนเป็นที่พอใจของผู๎กํากับกองนั้น ๆ เป็นเวลา 3 เดือน โดยให๎สอนอยํางน๎อย 2 วิชา 
วิชาละ 3 ครั้ง 

วิธีปฏิบัติ 
จากข้อ 1 ให๎ดูจากวุฒิบัตรวําผํานการฝึกอบรมจริงหรือไมํ หากไมํผํานการฝึกอบรมดังกลําว ให๎ผู๎

กํากับลูกเสือจัดฝึกอบรมขึ้นภายในกองให๎ครบทุกวิชาเหมือนการจัดการฝึกอบรมของวิชาผู๎กํากับลูกเสือ
สํารอง สามัญ หรือสามัญรุํนใหญํ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น ประเภทใดประเภทหนึ่ง แล๎วลงนามรับรองให๎ 

จากข้อ 2 ให๎ทําการสอนให๎ดู 2 วิชา โดยให๎สอนจริง ๆ หรือสัมภาษณ๑ หรือให๎เขียนแผนการสอนให๎
ดู อยํางอยํางหนึ่งตามที่ผู๎กํากับลูกเสือเห็นสมควร 

จากข้อ 3 สํงไปชํวยทําการสอนในกองลูกเสือที่อยูํใกล๎เคียงเป็นเวลา 3 เดือน ตามกําหนดแล๎วขอดู
ใบรับรองผลงานจากผู๎กํากับลูกเสือกองนั้น ๆ หรือให๎สอนในกองลูกเสือวิสามัญของตนเองโดยมีผู๎กํากับ
ลูกเสือควบคุมอยํางใกล๎ชิด 
 
วิชาปฐมพยาบาล 

หลักสูตร 
 1. รู๎และสามารถปฏิบัติตามหลักทั่วไปของการปฐมพยาบาลและข๎อควรจําของการปฐมพยาบาล 
 2. รู๎และสามารถสาธิตเรื่องตํอไปนี้ 

 วิธีการห๎ามเลือด 
 วิธีแก๎ไขอาการงัน (Shock) 
 วิธีการชํวยหายใจ หรือผายปอด นวดหัวใจ 
 วิธีการขน เคลื่อนย๎ายผู๎ป่วย หรือผู๎บาดเจ็บ 
 รู๎จักอาการของเรื่องกระดูกหักในสํวนตําง ๆ ของรํางกาย 
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วิธีการเข๎าเฝือกชั่วคราว 
วิธีแก๎บาดแผลมีพิษ 

3. เรียนรู๎ถึงโรคบางชนิดที่พบบํอย ๆ ในการเข๎าคํายพักแรมงานชุมชน และยาที่ใช๎ในการรักษา
อยํางสังเขป 

4. การทดลองวิชาปฐมพยาบาล ให๎มีภาคปฏิบัติและทดสอบด๎วย คือ สามารถปฏิบัติได๎ สาธิตได๎ จน
เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบ 

วิธีปฏิบัติ 
จากข้อ 1 อาจทําการฝึกอบรมขึ้นในกองลูกเสือวิสามัญเอง หรือสํงไปเข๎ารับการฝึกอบรมตามที่มี

การฝึกอบรมวิชาปฐมพยาบาลอยูํ หรือดูจากหนังสือสําคัญวําผํานการฝึกอบรมมาแล๎ว (ถ๎าลูกเสือคนนั้นเคย
รับการฝึกอบรมมาแล๎ว) 

จากข้อ 2 ให๎สาธิตให๎ดู หรือตอบคําถามในกระดาษ โดยอธิบายให๎เข๎าใจ 
จากข้อ 3 สัมภาษณ๑หรือให๎เขียนบรรยายให๎ดู แล๎วซักถามตามความเหมาะสม 
จากข้อ 4 ให๎สาธิตให๎ดูจนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการ 
หากลูกเสือวิสามัญผู๎นั้นได๎เคยผํานวิชาการตําง ๆ ที่ได๎กําหนดไว๎ อาจจะทั้งหมดหรือบางวิชา ก็ให๎ผู๎

กํากับลูกเสือสัมภาษณ๑หรือให๎คณะกรรมการผู๎ซึ่งเป็นผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะวิชา ทําการสัมภาษณ๑ตามแบบ
สัมภาษณ๑ดังนี้ 

68 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

แบบสัมภาษณล์ูกเสือวิสามัญเพื่อรับเครื่องหมายวชิราวุธ 
ช่ือ (ลูกเสอื) ...............................................................นามสกุล........................................................ 
กองลูกเสือวิสามัญ (โรงเรียน, วิทยาลยั)................................................................................................ 

ที่ วิชาที่สัมภาษณ์ วัน เดือน ปี ความเห็นของผู้
สัมภาษณ์ 

หมายเหตุ 

วิชา………………………… 
ภาคทฤษฎี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
ภาคปฏิบัติ/ทักษะ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.
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ที่ วิชาที่สัมภาษณ์ วัน เดือน ปี ความเห็นของผู้
สัมภาษณ์ 

หมายเหตุ 

วิชา………………………… 
ภาคทฤษฎี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
ภาคปฏิบัติ/ทักษะ 
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………………………………………..…………แล๎วเห็นวํา 
สมควร  ได๎รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ /  ยังไมํควรได๎รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

(ลงชื่อ)................................................ 
   (................................................) 

     ผู๎ทําการสัมภาษณ๑ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 4 วิชาสังคมสงเคราะห์ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6  สังคมสงเคราะห์ เวลา 2 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายปัญหาสังคมได๎ 
1.2 ลูกเสือสามารถบอกแนวทางการปฏิบัติตามคติพจน๑ของลูกเสือวิสามัญได๎ 
1.3 ลูกเสือสามารถอธิบายบทบาทและทําหน๎าที่ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยตําง ๆ ได๎ 

2. เนื้อหา
2.1 สาเหตุที่ทําให๎เกิดปัญหาทางสังคม 
2.2 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการประชาสงเคราะห๑ และการสังคมสงเคราะห๑ 
2.3 จิตวิทยาเบื้องต๎นของผู๎รับการสงเคราะห๑ ประเภทตําง ๆ  
2.4 แนวทางปฏิบัติตํอผู๎รับการสงเคราะห๑ประเภทตําง ๆ 
2.5 การออกหนํวยชํวยเหลือผู๎ประสบภัยและการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช๎ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎ 
3.3 แผนภาพ วีดีทัศน๑ ผู๎ประสบภัย 
3.4 สิ่งของเครื่องใช๎ ถุงยังชีพ 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสือนําปัญหาที่เกิดขึ้นรายวันในหน๎าหนังสือพิมพ๑ สนทนากับลูกเสือ
วิสามัญ 

2) ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลูกเสือแบํงกลุํม เพื่อหาสาเหตุเบื้องต๎นของปัญหาที่เกิดขึ้น นําเสนอตํอกลุํม
ลูกเสือพร๎อมหาวิธีแก๎ไขปัญหาเบื้องต๎น 

3) แบํงกลุํมลูกเสือจัดทําแผนโครงการออกหนํวยชํวยเหลือผู๎ประสบภัย และรับบริจาคสิ่งของ
4) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือทําความตกลงใหป๎ฏิบัติกิจกรรมตามโครงการอยาํงน๎อย 3 ครั้ง เมื่อ

ดําเนินการเสร็จสิ้นแล๎วให๎ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานสํงตามกําหนดเวลา 
5) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสรุปบทเรียน
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3) แบํงกลุํมลูกเสือจัดทําแผนโครงการออกหนํวยชํวยเหลือผู๎ประสบภัย และรับบริจาคสิ่งของ
4) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือทําความตกลงใหป๎ฏิบัติกิจกรรมตามโครงการอยาํงน๎อย 3 ครั้ง เมื่อ

ดําเนินการเสร็จสิ้นแล๎วให๎ประเมินผลโครงการและสรุปรายงานสํงตามกําหนดเวลา 
5) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสรุปบทเรียน
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 4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. ประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการดําเนินงานตามโครงการ 
 

  
 

  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
 
เพลง 

เราคือพี่น้อง 

เราคือพี่น๎อง ลูกเสอืเชื้อไทย ดใีจ ที่เราไดม๎าเจอะกัน มาพบกัน มาพบกัน 
รักเรามั่นตรึงจิตเป็นนิมิตดีเลิศ ชํางประเสริฐดีแท๎ รักไมํเปลี่ยนแปร ผูกใจสมัพนัธ๑ 

เราลูกเสือไทย เราลูกเสอืไทย เราตาํงรํวมในสามัคคี 
เพื่อชาติไทยเรา จะได๎รุํงโรจน๑สดศรี รํวมรักรํวมใจ รํวมสามคัคี มีไมตรี เป็นมิตรทีด่ีรํวมกัน 

พระมงกุฎเกล๎าทํานทรงประทานหน๎าที่ของเรานั้นบริการ 
พระมงกุฎเกล๎าทํานทรงประทาน หนา๎ที่ของเรานั้นบริการ 
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ใบความรู้ 
วิชาสังคมสงเคราะห์ 

หลักสูตร 

 มีความรู๎และความสามารถช้ีแจงเรื่องราวตามหวัข๎อ
ตํอไปนี้ได๎ดีพอสมควร 
(1) ปัญหาสังคม 
(2) ความรู๎เบื้องตน๎เกี่ยวกับกรมประชาสงเคราะห๑และการ

สังคมสงเคราะห๑ 
(3) การสร๎างความสมัพันธ๑กับผ๎ูรับการสงเคราะห๑ 

(4) บทบาทและหน๎าทีข่องงานประชาสงเคราะห๑ 
(5) การสงเคราะห๑เดก็และบุคคลวัยรุนํ 
(6) การสงเคราะห๑ครอบครัวคนชรา คนพิการ คนขอทาน และคนไร๎ทีพ่ึ่ง 
(7) การสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัย 
(8) องค๑การสังคมสงเคราะห๑เอกชนกับงานสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัย 
(9) การออกหนํวยชํวยเหลือผู๎ประสบภยั 
(10) บทบาทและหน๎าทีข่องลกูเสือในการสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัย อัคคีภยั อทุกภยั และวาตภยั  
(11) การจัดทีพ่ักชั่วคราวสาํหรับผู๎ประสบภัย 
(12) การรับบริจาคสิ่งของเหลือใช๎สาํหรับผู๎ประสบภยั 

วัตถุประสงค์วิชาสังคมสงเคราะห์ 
1. ........................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................

แนวการจัดการฝึกอบรม
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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เนื้อหาวิชาประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตร 

1. ปัญหาสังคม
ปัญหาสังคม คืออะไร 

คือ “สภาพการณ๑หรือเหตุการณ๑ที่กระทบกระเทือนตํอคนสํวนใหญํในสังคม คนเหลํานั้นไมํปรารถนา
ให๎เกิดขึ้นและรํวมมือกันหาทางป้องกันแก๎ไข” จากความหมายดังกลําวนี้ อาจจําแนกองค๑ประกอบหรือ
เงื่อนไขที่สําคัญในการพิจารณาวําเหตุการณ๑ใด หรือปรากฏการณ๑ใด ๆ เป็นปัญหาสังคมหรือไมํ ได๎ 3 
ประการ คือ 

1. เหตุการณ๑นั้นกระทบกระเทือนตํอคนสํวนใหญํ หรือคนจํานวนมากพอสมควรในสังคม
2. คนเหลํานั้นไมํพอใจ ไมํพึงปรารถนาให๎เกิดขึ้น เพราะกระทบกระเทือนผลประโยชน๑ของตน
3. เรียกร๎อง หรือรํวมมือกันหาทางป้องกัน แก๎ไข
ตัวอย่างสุนัขตัวหนึ่งกัดเด็กซน ๆ  คนหนึ่งที่เอาไม๎ไปแหยํมัน ยังไมํเป็นปัญหาสังคมเพราะเป็นเรื่อง

ในวงแคบกระทบกระเทือนผลประโยชน๑ของคนเพียงสํวนน๎อยในสังคมนั้น แตํถ๎าสุนัขตัวนั้นเป็นสุนัขบ๎า 
เที่ยวไลํกัดคนไมํเลือกหน๎า พํอแมํ ผู๎ปกครองในละแวกบ๎านจะรู๎สึกเดือดร๎อนกลัวภัยมาถึงลูกหลานของตน 
ฉวยไม๎ไลํตีกันเป็นโกลาหล เหตุการณ๑นี้เป็นปัญหาสังคม 

หรือ ในสมัยหนึ่งการเก็บคําเชํานาแพง ๆ เป็นเรื่องธรรมดาถือเป็นความชอบธรรมของเจ๎าของนาที่
จะกําหนดคําเชํายังไงก็ได๎ เป็นเรื่องสมยอมกันระหวํางลูกนากับผู๎ให๎เชํา แม๎ลูกนาจะไมํพอใจอยํางไรก็จํา
ยอม แตํตํอมามีชาวนาที่ล๎มละลายกลายเป็นผู๎เชํานามากขึ้น ๆ จนในบางละแวกตําบลผู๎เชํามีมากกวํา
เจ๎าของนา การเก็บคําเชําแพง ทําความเดือดร๎อนให๎คนจํานวนมาก จึงได๎มีการดิ้นรนเรียกร๎องให๎มีการออก
กฎหมายควบคุมคําเชํานาขึ้น ปัญหาการเก็บคําเชํานาแพงจึงกลายเป็นปัญหาสังคม 

สาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาสังคม 
สาเหตุที่ทําให๎เกิดปัญหาสังคมตําง ๆ อาจกลําวโดยรวม ๆ ได๎วํา เนื่องจาก “การเปลี่ยนแปลงของ

สังคม” สังคมก็คือชุมชนของมนุษย๑ เมื่อมองสังคมก็จะต๎องมองถึงองค๑ประกอบหรือโครงสร๎างของสังคม อัน
ได๎แกํ เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ คือ เรื่องเกี่ยวกับการทํามาหากิน ซึ่งรวมถึงการผลิตการ
จําแนกแจกจํายผลผลิตและการขนสํง คมนาคม เป็นต๎น การเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตํอสู๎ระหวํางกลุํม
ผลประโยชน๑ในสังคมนั้น เพื่อให๎ได๎มาซึ่งอํานาจรัฐหรืออํานาจในการปกครองสังคมวัฒนธรรม เป็น เรื่อง
เกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิตหรือแบบแผนในการดํารงชีวิต นับตั้งแตํการกินการอยูํการศึกษา การพักผํอน 
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต๎น 

ฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ก็คือ การเปลี่ยนแปลงในด๎านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
ในสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกลําวนี้ เป็นเหตุทําให๎ เกิดปัญหาทางสังคมขึ้น  

1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เชํน ประชาชนสํวนใหญํในสมัยกํอนปฏิวัติ อุตสาหกรรม
ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม มีชีวิตอยูํในท๎องไรํท๎องนา ครั้นได๎มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้น ในประเทศ
อังกฤษและประเทศอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามลําดับ เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น ในเมืองใหญํ ๆ ประชาชน
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จากท๎องนาพากันเข๎ามาแสวงโชค หางานทําในเมือ คนงานมีมากขึ้น คนท่ีฝากชีวิตไว๎กับคําจ๎างแรงงานมี
มาก กํอให๎เกิดปัญหาคําจางแรงงานต่ํา ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางนายจ๎างกับลูกจา๎งและปัญหาการวํางงาน 
เป็นต๎น 

2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองทําให้เกิดปัญหาสังคม เชํน ในสมัยกํอน ๆ การมีทาส
การเอาคนลงเป็นทาสเป็นเรื่องธรรมดา ถูกต๎องชอบธรรมทุกประการแตํเมื่อประชาชนเริ่มรู๎สําสํานึกในสิทธิ
ของตน ได๎เข๎าไปมีสํวนมีเสียงในการปกครองมากขึ้น จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาสูํระบอบ
ประชาธิปไตยระหวํางยุคตํอยุคนี้ การมีทาสกลายเป็นปัญหาสังคม เป็นสิ่งไมํถูกต๎อง ไมํพึงปรารถนาและมี
การรณรงค๑ตํอต๎านจนเลิกไปในที่สุด หรือย๎อนหลังไปเพียง 10 กวําปีนี้เอง จะเห็นวําคําจ๎างแรงงานของ
ลูกจ๎างคนงานต่ํามาก ชีวิตความเป็นอยูํของคนงานไทยระดับต่ํากวํามาตรฐานทั่วไปอยํางยิง แตํเรื่องนี้ไมํมี
ปัญหา ไมํมีการกลําวถึง แม๎จะมีความไมํพอใจและเสียงเรียกร๎องก็เป็นเรื่องเฉพาะรายเทํานั้น สังคมไมํสนใจ 
ถือวําเป็นกรรมของคนงานเป็นบุญของนายจ๎าง แตํเมื่อประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ประชาชน
มีสิทธิมีเสียงในการปกครองมากขึ้น ๆ เรื่องนี้ก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมา และมีการเรียกร๎องอยํางทุกวันนี้ 

3. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ทําให๎เกิดปัญหาสังคม เชํน เรามักจะได๎ยินผู๎เฒําผู๎แกํบํนให๎
ฟังอยูํเสมอ ๆ วํา สมัยกํอนไมํเป็นอยํางนี้ ไมํมีปัญหาวุํนวายและศีลธรรมไมํตําต่ําขนาดนี้ ซึ่งถ๎าเราได๎ศึกษา
เปรียบเทียบ จะพบวําในยุคของทํานผู๎เฒําวิถีชีวิตของคนไทยเราไมํมี คอฟฟี่ช็อฟ ไมํมีบาร๑ ไมํมีอาบ อบ 
นวด ไนต๑คลับ และไมํมีอีกหลายสิ่งหลายอยํางอันเป็นอารยธรรมตะวันตก ซึ่งเรารับเข๎ามาอยํางไมํมีการ
จําแนกแยกแยะวําอะไรเหมาะหรือไมํเหมาะกับสังคมเรา 

ปัญหาสังคมของประเทศไทย 
การรวบรวมปัญหา ตลอดจนเรียงลําดับความสําคัญของปัญหาสังคมในประเทศไทยยังไมํได๎มีการ

จัดทํากันอยํางจริงจัง เพียงแตํได๎มีบุคคลบางคนหรือผู๎สนในบางกลุํม อาทิ นักวิชาการ กลุํมอาชีพ ที่ทํางาน
เกี่ยวข๎อง หรือมีหน๎าที่เกี่ยวข๎อง รวบรวมแสดงความคิดความเห็นตามทัศนะที่แตกตํางกันไป แตํปัญหาที่
ได๎รับการกลําวถึงและยอมรับกันโดยทั่วไป ที่สําคัญ ๆ มีดังตํอไปนี้ 

1. ปัญหาความยากจน
ความยากจน เป็นสภาพการดํารงชีวิตของบุคคลที่มีรายได๎ไมํเพียงพอกับรายจํายทําให๎มีสภาพ

ความเป็นอยูํต่ํากวําระดับมาตรฐานในสังคม ซึ่งในสังคมไทยเรามีข๎อเท็จจริงเป็นเครื่องชี้วําประชาชนจํานวน
มากในประเทศไทย โดยเฉพาะที่อยูํในชนบท มีฐานะยากจน ระดับหรือมาตรฐานที่จะวัดความยากจน
ธนาคารโลกเคยตั้งมาตรฐานและรายงานไว๎วํา ประชาชนในชนบทของไทย ควรจะมีรายได๎ 150 บาทตํอคน 
ตํอเดือน และประชาชนในเขตเมือง ควรจะมีรายได๎ 200 บาทตํอคนตํอเดือนขึ้นไป จึงจะสามารถดํารงชีวิต
อยูํได๎ตามมาตรฐานท่ัวไปซึ่งปรากฏวํา มีประชาชนท่ีมีรายได๎ต่ํากวํามาตรฐาน ในปี 2518 -2519 เฉลี่ยท่ัว
ประเทศ ประมาณ 25% หรือประมาณกวํา 10 ล๎านคน 

2. ปัญหาการว่างงาน
ประชาชนส่วนใหญ่ในสมัยก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม 
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เนื้อหาวิชาประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตร 

1. ปัญหาสังคม
ปัญหาสังคม คืออะไร 

คือ “สภาพการณ๑หรือเหตุการณ๑ที่กระทบกระเทือนตํอคนสํวนใหญํในสังคม คนเหลํานั้นไมํปรารถนา
ให๎เกิดขึ้นและรํวมมือกันหาทางป้องกันแก๎ไข” จากความหมายดังกลําวนี้ อาจจําแนกองค๑ประกอบหรือ
เง่ือนไขที่สําคัญในการพิจารณาวําเหตุการณ๑ใด หรือปรากฏการณ๑ใด ๆ เป็นปัญหาสังคมหรือไมํ ได๎ 3 
ประการ คือ 

1. เหตุการณ๑นั้นกระทบกระเทือนตํอคนสํวนใหญํ หรือคนจํานวนมากพอสมควรในสังคม
2. คนเหลํานั้นไมํพอใจ ไมํพึงปรารถนาให๎เกิดขึ้น เพราะกระทบกระเทือนผลประโยชน๑ของตน
3. เรียกร๎อง หรือรํวมมือกันหาทางป้องกัน แก๎ไข
ตัวอย่างสุนัขตัวหนึ่งกัดเด็กซน ๆ  คนหนึ่งที่เอาไม๎ไปแหยํมัน ยังไมํเป็นปัญหาสังคมเพราะเป็นเรื่อง

ในวงแคบกระทบกระเทือนผลประโยชน๑ของคนเพียงสํวนน๎อยในสังคมนั้น แตํถ๎าสุนัขตัวนั้นเป็นสุนัขบ๎า 
เที่ยวไลํกัดคนไมํเลือกหน๎า พํอแมํ ผู๎ปกครองในละแวกบ๎านจะรู๎สึกเดือดร๎อนกลัวภัยมาถึงลูกหลานของตน 
ฉวยไม๎ไลํตีกันเป็นโกลาหล เหตุการณ๑นี้เป็นปัญหาสังคม 

หรือ ในสมัยหนึ่งการเก็บคําเชํานาแพง ๆ เป็นเรื่องธรรมดาถือเป็นความชอบธรรมของเจ๎าของนาที่
จะกําหนดคําเชํายังไงก็ได๎ เป็นเรื่องสมยอมกันระหวํางลูกนากับผู๎ให๎เชํา แม๎ลูกนาจะไมํพอใจอยํางไรก็จํา
ยอม แตํตํอมามีชาวนาที่ล๎มละลายกลายเป็นผู๎เชํานามากขึ้น ๆ จนในบางละแวกตําบลผู๎เชํามีมากกวํา
เจ๎าของนา การเก็บคําเชําแพง ทําความเดือดร๎อนให๎คนจํานวนมาก จึงได๎มีการดิ้นรนเรียกร๎องให๎มีการออก
กฎหมายควบคุมคําเชํานาขึ้น ปัญหาการเก็บคําเชํานาแพงจึงกลายเป็นปัญหาสังคม 

สาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาสังคม 
สาเหตุที่ทําให๎เกิดปัญหาสังคมตําง ๆ อาจกลําวโดยรวม ๆ ได๎วํา เนื่องจาก “การเปลี่ยนแปลงของ

สังคม” สังคมก็คือชุมชนของมนุษย๑ เมื่อมองสังคมก็จะต๎องมองถึงองค๑ประกอบหรือโครงสร๎างของสังคม อัน
ได๎แกํ เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ คือ เรื่องเกี่ยวกับการทํามาหากิน ซึ่งรวมถึงการผลิตการ
จําแนกแจกจํายผลผลิตและการขนสํง คมนาคม เป็นต๎น การเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตํอสู๎ระหวํางกลุํม
ผลประโยชน๑ในสังคมนั้น เพื่อให๎ได๎มาซึ่งอํานาจรัฐหรืออํานาจในการปกครองสังคมวัฒนธรรม เป็น เรื่อง
เกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิตหรือแบบแผนในการดํารงชีวิต นับตั้งแตํการกินการอยูํการศึกษา การพักผํอน 
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต๎น 

ฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ก็คือ การเปลี่ยนแปลงในด๎านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
ในสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกลําวนี้ เป็นเหตุทําให๎ เกิดปัญหาทางสังคมขึ้น  

1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เชํน ประชาชนสํวนใหญํในสมัยกํอนปฏิวัติ อุตสาหกรรม
ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม มีชีวิตอยูํในท๎องไรํท๎องนา ครั้นได๎มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้น ในประเทศ
อังกฤษและประเทศอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามลําดับ เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น ในเมืองใหญํ ๆ ประชาชน
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จากท๎องนาพากันเข๎ามาแสวงโชค หางานทําในเมือ คนงานมีมากขึ้น คนที่ฝากชีวิตไว๎กับคําจ๎างแรงงานมี
มาก กํอให๎เกิดปัญหาคําจางแรงงานต่ํา ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางนายจ๎างกับลูกจา๎งและปัญหาการวํางงาน 
เป็นต๎น 

2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองทําให้เกิดปัญหาสังคม เชํน ในสมัยกํอน ๆ การมีทาส
การเอาคนลงเป็นทาสเป็นเรื่องธรรมดา ถูกต๎องชอบธรรมทุกประการแตํเมื่อประชาชนเริ่มรู๎สําสํานึกในสิทธิ
ของตน ได๎เข๎าไปมีสํวนมีเสียงในการปกครองมากขึ้น จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาสูํระบอบ
ประชาธิปไตยระหวํางยุคตํอยุคนี้ การมีทาสกลายเป็นปัญหาสังคม เป็นสิ่งไมํถูกต๎อง ไมํพึงปรารถนาและมี
การรณรงค๑ตํอต๎านจนเลิกไปในที่สุด หรือย๎อนหลังไปเพียง 10 กวําปีนี้เอง จะเห็นวําคําจ๎างแรงงานของ
ลูกจ๎างคนงานต่ํามาก ชีวิตความเป็นอยูํของคนงานไทยระดับต่ํากวํามาตรฐานทั่วไปอยํางยิง แตํเรื่องนี้ไมํมี
ปัญหา ไมํมีการกลําวถึง แม๎จะมีความไมํพอใจและเสียงเรียกร๎องก็เป็นเรื่องเฉพาะรายเทํานั้น สังคมไมํสนใจ 
ถือวําเป็นกรรมของคนงานเป็นบุญของนายจ๎าง แตํเมื่อประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ประชาชน
มีสิทธิมีเสียงในการปกครองมากขึ้น ๆ เรื่องนี้ก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมา และมีการเรียกร๎องอยํางทุกวันนี้ 

3. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ทําให๎เกิดปัญหาสังคม เชํน เรามักจะได๎ยินผู๎เฒําผู๎แกํบํนให๎
ฟังอยูํเสมอ ๆ วํา สมัยกํอนไมํเป็นอยํางนี้ ไมํมีปัญหาวุํนวายและศีลธรรมไมํตําต่ําขนาดนี้ ซึ่งถ๎าเราได๎ศึกษา
เปรียบเทียบ จะพบวําในยุคของทํานผู๎เฒําวิถีชีวิตของคนไทยเราไมํมี คอฟฟี่ช็อฟ ไมํมีบาร๑ ไมํมีอาบ อบ 
นวด ไนต๑คลับ และไมํมีอีกหลายสิ่งหลายอยํางอันเป็นอารยธรรมตะวันตก ซึ่งเรารับเข๎ามาอยํางไมํมีการ
จําแนกแยกแยะวําอะไรเหมาะหรือไมํเหมาะกับสังคมเรา 

ปัญหาสังคมของประเทศไทย 
การรวบรวมปัญหา ตลอดจนเรียงลําดับความสําคัญของปัญหาสังคมในประเทศไทยยังไมํได๎มีการ

จัดทํากันอยํางจริงจัง เพียงแตํได๎มีบุคคลบางคนหรือผู๎สนในบางกลุํม อาทิ นักวิชาการ กลุํมอาชีพ ที่ทํางาน
เกี่ยวข๎อง หรือมีหน๎าที่เกี่ยวข๎อง รวบรวมแสดงความคิดความเห็นตามทัศนะที่แตกตํางกันไป แตํปัญหาที่
ได๎รับการกลําวถึงและยอมรับกันโดยทั่วไป ที่สําคัญ ๆ มีดังตํอไปนี้ 

1. ปัญหาความยากจน
ความยากจน เป็นสภาพการดํารงชีวิตของบุคคลที่มีรายได๎ไมํเพียงพอกับรายจํายทําให๎มีสภาพ

ความเป็นอยูํต่ํากวําระดับมาตรฐานในสังคม ซึ่งในสังคมไทยเรามีข๎อเท็จจริงเป็นเครื่องชี้วําประชาชนจํานวน
มากในประเทศไทย โดยเฉพาะที่อยูํในชนบท มีฐานะยากจน ระดับหรือมาตรฐานที่จะวัดความยากจน
ธนาคารโลกเคยตั้งมาตรฐานและรายงานไว๎วํา ประชาชนในชนบทของไทย ควรจะมีรายได๎ 150 บาทตํอคน 
ตํอเดือน และประชาชนในเขตเมือง ควรจะมีรายได๎ 200 บาทตํอคนตํอเดือนขึ้นไป จึงจะสามารถดํารงชีวิต
อยูํได๎ตามมาตรฐานทั่วไปซึ่งปรากฏวํา มีประชาชนที่มีรายได๎ต่ํากวํามาตรฐาน ในปี 2518 -2519 เฉลี่ยทั่ว
ประเทศ ประมาณ 25% หรือประมาณกวํา 10 ล๎านคน 

2. ปัญหาการว่างงาน

ยิง่

ตก

เปรยีบเทยีบ จะพบว่าในยุคของท่านผูเ้ฒา่วถิชีวีติของคนไทยเราไม่ม ี คอฟฟ่ีชอ็ฟ ไม่มบีาร ์ ไม่มอีาบอบนวด  

ไนทค์ลบั และไมม่อีกีหลายสิง่หลายอยา่งอนัเป็นอารยธรรมตะวนัตก ซึง่เรารบัเขา้มาอยา่งไมม่กีารจ�าแนกแยกแยะ

วา่อะไระเหมาะหรอืไมเ่หมาะกบัสงัคมเรา
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การวํางงานได๎แกํการที่บุคคลซึ่งอยูํในวัยทํางาน ต๎องอยูํนิ่งเฉยไมํมีงานทํา ทั้งนี้ ไมํรวมถึงการ
ไมํทํางานเพราะกรณีพิพาทแรงงาน เจ็บป่วย หรือการหยุดพักผํอน ซึ่งในแผนพัฒนาฉบับที่ 4 ได๎ประมาณ
การวํา จะมีผู๎วํางงานในขณะนี้ถึงปีละ 1 ล๎านคน สาเหตุของการวํางงานที่สําคัญ คือ 

- การสร๎างงาน ไมํได๎สัดสํวนกับอัตราการเพิ่มของประชากรซึ่งมีอัตราเพิ่มปีละ 2.1 % หรือ 
ประมาณ 1 ล๎านคน 

- การวํางงานตามฤดูกาลเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีแรงงานในภาค
เกษตรกรรมถึงร๎อยละ 80 เมื่อหมดฤดูทางด๎านเกษตร ซึ่งโดยเฉลี่ยแล๎วใช๎เวลาทํางานจริง ๆ เพียง 141 วัน 
แรงงานด๎านเกษตรจึงอยูํในสภาพวํางงาน 

- การขาดแคลนเงินทุนในด๎านอุตสาหกรรม 
- การวํางงานเนื่องจากการนําเครื่องจักรกลมาใช๎ เชํน คนงานยกของที่ทําเรือจํานวนหนึ่งได๎

วํางงานลงเพราะการใช๎ระบบยกขนด๎วยเครื่องจักรที่ทันสมัย 
- การวํางงานเพราะเศรษฐกิจตกต่ํา 

ฯลฯ 
3. ปัญหาอาชญากรรม

ปัญหาอาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่มีขีดความสามารถแรงสูงปัญหาหนึ่งของสังคมไทยใน
ปัจจุบันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นแตํละครั้งได๎ทําลายความสงบสุข รวมทั้งชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนเป็น
อันมาก และเป็นปัญหาที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายสําคัญที่มุํงปราบปรามแก๎ไขอยํางจริงจัง 

4. ปัญหายาเสพติด
จากผลการสํารวจของคณะกรรมการตําง และรายงานขององค๑การอนามัยโลกพบวําในปัจจุบันนี้

มีผู๎ติดยาให๎โทษประมาณ 600,000 คน และประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเยาวชนและต๎องเสียเงินในการซื้อผงขาว
นับเป็นพันล๎านบาทตํอปี นับเป็นปัญหาสําคัญที่สุดปัญหาหนึ่ง ที่กํอให๎เกิดปัญหาร๎ายแรงติดตามมาคือ
ปัญหาอาชญากรรมและการสูญเสียทรัพยากรกําลังคนของชาติ 

5. ปัญหาการศึกษา
โดยทั่วไปแล๎ว การศึกษามีจุดมุํงหมายดังตํอไปนี้
1. ทําให๎ เกิดความรู๎ สึกเชื่อมันในตนเอง เพราะการศึกษาจะชํวยให๎บุคคลได๎เข๎าใจ

ความสามารถและสติปัญญาของตน พัฒนาขึ้น และนําไปใช๎ให๎เป็นประโยชน๑ในการดํารงชีวิต 
2. ทําให๎มีมนุษย๑สัมพันธ๑หรือการรู๎จักปรับตัวเข๎ากับผ๎ูอื่น
3. เพื่อพัฒนาความรู๎และความชํานาญที่จะประกอบอาชีพ
4. สร๎างความสํานึกรับผิดชอบตํอสังคม
รายงานจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องชี้ให๎เห็นวําในปี 2503 ประชากรไทยไมํรู๎หนังสือประมาณ 

30% และจนกระทั่งบัดนี้ก็มีหลักฐานเชื่อได๎วํายังมีประชากรที่ไมํรู๎หนังสืออยูํประมาณ 18% 

6. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย

76 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

การขาดแคลนบริการทางการแพทย๑ และการให๎บริการอยํางไมํทั่วถึงแกํประชาชน โดยเฉพาะใน
ถิ่นชนบทเป็นปัญหาที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ทั้งนี้ จะเห็นได๎จากสัดสํวน จํานวนแพทย๑ตํอประชากร คือใน
ประเทศไทยมีแพทย๑ 1 คน ตํอประชากรประมาณ 7,500 คน ในขณะที่ชาวตํางประเทศมีสัดสํวนแพทย๑ตํอ
ประชากร ดังนี้ คือ สิงคโปร๑ 1 : 1,400 คน ญี่ปุ่น 1 : 860 คน สหรัฐ, รัสเซีย 1 : 500 คน นอกนี้จะเห็นวํา
แพทย๑จํานวนประมาณ 3,500 คน อยูํในกรุงเทพฯ ซึ่งมีประชากรเพียง 5 ล๎านคน และมีแพทย๑เพียง
ประมาณ 2,300 คน เทํานั้น ที่อยูํในชนบทซึ่งมีประชากรถึง 40 ล๎านคน 

นอกจากปัญหาดังกลําวแล๎ว ยังมีปัญหาอื่น ๆ อีกเป็นจํานวนมากทั้งในระดับทั่วไปและระดับ
เฉพาะท๎องถิ่น เชํน ปัญหาประชากร, ปัญหาเด็กและเยาวชน, ปัญหาที่ดินทํากิน, ปัญหาที่อยูํอาศัยในเมือง 
และปัญหาสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 

ปัญหาเหลํานี้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ๑กัน ปัญหาหนึ่งอาจจะสํงผลให๎เกิดปัญหาอื่ น ๆ 
เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซํ และเป็นผลซึ่งกันและกันการแก๎ไขปัญหามิอาจจะแยกกันไปได๎โดยเด็ดขาดและมิ
อาจจะแก๎ไขเพียงหนํวยงานหนึ่งหนํวยงานใด หรือกลุํมหนึ่งกลุํมใด แตํลําพังได๎ สมาชิกในสังคมจะต๎อง
รํวมมือกันโดยทั่วไป 

2. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประชาสงเคราะห์ และการสงเคราะห์
ความหมาย 

1. “การประชาสงเคราะห์” (Public Welfare)หมายถึง งานด๎านบริการสังคมที่จัดให๎โดย
ฝ่ายรัฐบาลแกํประชาชน โดยแท๎จริงแล๎วคําวําการประชาสงเคราะห๑นี้ใช๎กันเป็นที่ปรากฏแพรํหลายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา แล๎วคํอยเผยแพรํออกไปประเทศตําง ๆ รวมทั้งประเทศไทยด๎วย ตามความหมายที่
อ๎างถึงการประชาสงเคราะห๑ จํากัดขอบเขตงานด๎านบริการสังคมเฉพาะแตํที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล 
ที่จะให๎แกํประชาชนผู๎ประสบความทุกข๑ยากเดือดร๎อนผู๎ด๎อยโอกาส และไมํสามารถคุ๎มครองหรือชํวยเหลือ
ตนเองได๎ อันอาจเนื่องมาจากสภาพชีวิตครอบครัว ความบกพรํองทางรํางกายจิตใจ และอารมณ๑ ตลอดจน
ความพยายามตําง ๆ ของรัฐที่มุํงสํงเสริมความกินดีอยูํดีให๎เกิดมีแกํประชาชนในทุก ๆ ด๎าน อาทิ การ
สํงเสริมให๎เกิดสวัสดิภาพแกํประชาชน การกระจายรายได๎ การบริการทางด๎านการแพทย๑และโภชนาการ
อยํางทั่วถึงและเพียงพอ เป็นต๎น โดยสรุปแล๎ว การประชาสงเคราะห๑มีความมุํงหวังที่จะยกระดับมาตรฐาน
การครองชีพและความเป็นอยูํของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะให๎เพํงเล็งถึงอุดมคติที่จะสํงเสริม
สนับสนุนให๎ประชาชนได๎มีที่อยูํที่ดีเหมาะสมแกํอัตภาพ มีสุขภาพสมบูรณ๑ทั่วรํางกายและจิตใจ ได๎รับ
การศึกษามีการพักผํอนหยํอนใจและได๎รับการบริการอื่น ๆ รวมทั้งอุปกรณ๑ความผาสุกเพื่อประชาชนทุกคน
โดยทั่งถึงกัน ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักทฤษฎี วิธีการทางสังคมสงเคราะห๑เป็นหลักในการดําเนินงาน 

2. การสังคมสงเคราะห์ (Social Work)ไมํได๎มีความหมายอยูํแคํการ “ให๎” หรือ “แจก” หรือ
บริจาคทานตามที่คนสํวนมากเข๎าใจแตํหมายถึงขบวนการชํวยเหลือผู๎ทุกข๑ยากเดือดร๎อนหรือผู๎ประสบปัญหา 
โดยมีระบบและขั้นตอนภายใต๎แนวความคิดที่วํา ชํวยเหลือเขาเพื่อเขาจะได๎ชํวยตนเองได๎ ดังนั้น ในปัจจุบัน
การสังคมสงเคราะห๑จึงมีความหมายกว๎างขวางครอบคลุมถึงการชํวยเหลือสงเคราะห๑บุคคลผู๎ตกทุกข๑ได๎ยาก 
ได๎รับความเดือดร๎อนจากสาเหตุทางเศรษฐกิจ ภาวะสังคม โดยประการตําง ๆ และการดําเนินงานให๎การ

 2. ปัญหำกำรท�ำงำน
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การวํางงานได๎แกํการที่บุคคลซึ่งอยูํในวัยทํางาน ต๎องอยูํนิ่งเฉยไมํมีงานทํา ทั้งนี้ ไมํรวมถึงการ
ไมํทํางานเพราะกรณีพิพาทแรงงาน เจ็บป่วย หรือการหยุดพักผํอน ซึ่งในแผนพัฒนาฉบับที่ 4 ได๎ประมาณ
การวํา จะมีผู๎วํางงานในขณะนี้ถึงปีละ 1 ล๎านคน สาเหตุของการวํางงานที่สําคัญ คือ 

- การสร๎างงาน ไมํได๎สัดสํวนกับอัตราการเพิ่มของประชากรซึ่งมีอัตราเพิ่มปีละ 2.1 % หรือ 
ประมาณ 1 ล๎านคน 

- การวํางงานตามฤดูกาลเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีแรงงานในภาค
เกษตรกรรมถึงร๎อยละ 80 เมื่อหมดฤดูทางด๎านเกษตร ซึ่งโดยเฉลี่ยแล๎วใช๎เวลาทํางานจริง ๆ เพียง 141 วัน 
แรงงานด๎านเกษตรจึงอยูํในสภาพวํางงาน 

- การขาดแคลนเงินทุนในด๎านอุตสาหกรรม 
- การวํางงานเนื่องจากการนําเครื่องจักรกลมาใช๎ เชํน คนงานยกของที่ทําเรือจํานวนหนึ่งได๎

วํางงานลงเพราะการใช๎ระบบยกขนด๎วยเครื่องจักรที่ทันสมัย 
- การวํางงานเพราะเศรษฐกิจตกต่ํา 

ฯลฯ 
3. ปัญหาอาชญากรรม

ปัญหาอาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมที่มีขีดความสามารถแรงสูงปัญหาหนึ่งของสังคมไทยใน
ปัจจุบันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นแตํละครั้งได๎ทําลายความสงบสุข รวมทั้งชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนเป็น
อันมาก และเป็นปัญหาที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายสําคัญที่มุํงปราบปรามแก๎ไขอยํางจริงจัง 

4. ปัญหายาเสพติด
จากผลการสํารวจของคณะกรรมการตําง และรายงานขององค๑การอนามัยโลกพบวําในปัจจุบันนี้

มีผู๎ติดยาให๎โทษประมาณ 600,000 คน และประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเยาวชนและต๎องเสียเงินในการซื้อผงขาว
นับเป็นพันล๎านบาทตํอปี นับเป็นปัญหาสําคัญที่สุดปัญหาหนึ่ง ที่กํอให๎เกิดปัญหาร๎ายแรงติดตามมาคือ
ปัญหาอาชญากรรมและการสูญเสียทรัพยากรกําลังคนของชาติ 

5. ปัญหาการศึกษา
โดยทั่วไปแล๎ว การศึกษามีจุดมุํงหมายดังตํอไปนี้
1. ทําให๎ เกิดความรู๎ สึกเชื่อมันในตนเอง เพราะการศึกษาจะชํวยให๎บุคคลได๎เข๎าใจ

ความสามารถและสติปัญญาของตน พัฒนาขึ้น และนําไปใช๎ให๎เป็นประโยชน๑ในการดํารงชีวิต 
2. ทําให๎มีมนุษย๑สัมพันธ๑หรือการรู๎จักปรับตัวเข๎ากับผ๎ูอื่น
3. เพื่อพัฒนาความรู๎และความชํานาญที่จะประกอบอาชีพ
4. สร๎างความสํานึกรับผิดชอบตํอสังคม
รายงานจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องชี้ให๎เห็นวําในปี 2503 ประชากรไทยไมํรู๎หนังสือประมาณ 

30% และจนกระทั่งบัดนี้ก็มีหลักฐานเชื่อได๎วํายังมีประชากรที่ไมํรู๎หนังสืออยูํประมาณ 18% 

6. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย
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การขาดแคลนบริการทางการแพทย๑ และการให๎บริการอยํางไมํทั่วถึงแกํประชาชน โดยเฉพาะใน
ถิ่นชนบทเป็นปัญหาที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ทั้งนี้ จะเห็นได๎จากสัดสํวน จํานวนแพทย๑ตํอประชากร คือใน
ประเทศไทยมีแพทย๑ 1 คน ตํอประชากรประมาณ 7,500 คน ในขณะที่ชาวตํางประเทศมีสัดสํวนแพทย๑ตํอ
ประชากร ดังนี้ คือ สิงคโปร๑ 1 : 1,400 คน ญี่ปุ่น 1 : 860 คน สหรัฐ, รัสเซีย 1 : 500 คน นอกนี้จะเห็นวํา
แพทย๑จํานวนประมาณ 3,500 คน อยูํในกรุงเทพฯ ซึ่งมีประชากรเพียง 5 ล๎านคน และมีแพทย๑เพียง
ประมาณ 2,300 คน เทํานั้น ที่อยูํในชนบทซึ่งมีประชากรถึง 40 ล๎านคน 

นอกจากปัญหาดังกลําวแล๎ว ยังมีปัญหาอื่น ๆ อีกเป็นจํานวนมากทั้งในระดับทั่วไปและระดับ
เฉพาะท๎องถิ่น เชํน ปัญหาประชากร, ปัญหาเด็กและเยาวชน, ปัญหาที่ดินทํากิน, ปัญหาที่อยูํอาศัยในเมือง 
และปัญหาสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 

ปัญหาเหลํานี้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ๑กัน ปัญหาหนึ่งอาจจะสํงผลให๎เกิดปัญหาอื่ น ๆ 
เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซํ และเป็นผลซึ่งกันและกันการแก๎ไขปัญหามิอาจจะแยกกันไปได๎โดยเด็ดขาดและมิ
อาจจะแก๎ไขเพียงหนํวยงานหนึ่งหนํวยงานใด หรือกลุํมหนึ่งกลุํมใด แตํลําพังได๎ สมาชิกในสังคมจะต๎อง
รํวมมือกันโดยทั่วไป 

2. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประชาสงเคราะห์ และการสงเคราะห์
ความหมาย 

1. “การประชาสงเคราะห์” (Public Welfare)หมายถึง งานด๎านบริการสังคมที่จัดให๎โดย
ฝ่ายรัฐบาลแกํประชาชน โดยแท๎จริงแล๎วคําวําการประชาสงเคราะห๑นี้ใช๎กันเป็นที่ปรากฏแพรํหลายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา แล๎วคํอยเผยแพรํออกไปประเทศตําง ๆ รวมทั้งประเทศไทยด๎วย ตามความหมายท่ี
อ๎างถึงการประชาสงเคราะห๑ จํากัดขอบเขตงานด๎านบริการสังคมเฉพาะแตํที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล 
ที่จะให๎แกํประชาชนผู๎ประสบความทุกข๑ยากเดือดร๎อนผู๎ด๎อยโอกาส และไมํสามารถคุ๎มครองหรือชํวยเหลือ
ตนเองได๎ อันอาจเนื่องมาจากสภาพชีวิตครอบครัว ความบกพรํองทางรํางกายจิตใจ และอารมณ๑ ตลอดจน
ความพยายามตําง ๆ ของรัฐที่มุํงสํงเสริมความกินดีอยูํดีให๎เกิดมีแกํประชาชนในทุก ๆ ด๎าน อาทิ การ
สํงเสริมให๎เกิดสวัสดิภาพแกํประชาชน การกระจายรายได๎ การบริการทางด๎านการแพทย๑และโภชนาการ
อยํางทั่วถึงและเพียงพอ เป็นต๎น โดยสรุปแล๎ว การประชาสงเคราะห๑มีความมุํงหวังที่จะยกระดับมาตรฐาน
การครองชีพและความเป็นอยูํของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะให๎เพํงเล็งถึงอุดมคติที่จะสํงเสริม
สนับสนุนให๎ประชาชนได๎มีที่อยูํที่ดีเหมาะสมแกํอัตภาพ มีสุขภาพสมบูรณ๑ทั่วรํางกายและจิตใจ ได๎รับ
การศึกษามีการพักผํอนหยํอนใจและได๎รับการบริการอื่น ๆ รวมทั้งอุปกรณ๑ความผาสุกเพื่อประชาชนทุกคน
โดยทั่งถึงกัน ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักทฤษฎี วิธีการทางสังคมสงเคราะห๑เป็นหลักในการดําเนินงาน 

2. การสังคมสงเคราะห์ (Social Work)ไมํได๎มีความหมายอยูํแคํการ “ให๎” หรือ “แจก” หรือ
บริจาคทานตามที่คนสํวนมากเข๎าใจแตํหมายถึงขบวนการชํวยเหลือผู๎ทุกข๑ยากเดือดร๎อนหรือผู๎ประสบปัญหา 
โดยมีระบบและขั้นตอนภายใต๎แนวความคิดที่วํา ชํวยเหลือเขาเพื่อเขาจะได๎ชํวยตนเองได๎ ดังนั้น ในปัจจุบัน
การสังคมสงเคราะห๑จึงมีความหมายกว๎างขวางครอบคลุมถึงการชํวยเหลือสงเคราะห๑บุคคลผู๎ตกทุกข๑ได๎ยาก 
ได๎รับความเดือดร๎อนจากสาเหตุทางเศรษฐกิจ ภาวะสังคม โดยประการตําง ๆ และการดําเนินงานให๎การ

 6. ปัญหำด้ำนคณุภำพอนำมยั
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สังคมก็มิได๎จํากัดอยูํเฉพาะในวงงานของรัฐ หรือสถาบันในสถาบันหนึ่งเทํานั้น หากแตํเป็นหน๎าที่ของ
ประชาชนทุกคนจักต๎องรํวมมือกนั รับผิดชอบในการดําเนินงานสังคมสงเคราะห๑โดยทั่วถึงและกว๎างไกล ให๎ผู๎
ประสบความทุกข๑ยากเดือดร๎อนได๎รับบริการโดยทั่วกัน 

3. การให้ทานกับการสังคมสงเคราะห์ ทั้งสองอยํางมีความคล๎ายคลึงกันตรงที่ กิริยาที่ให๎และมีผู๎
รบ แตํการให๎ทานมุํงประโยชน๑ของผู๎ให๎เพื่อหวังบุญกุศลหรือการจํากัดความตระหนี่ถี่เหนียวของตนเป็น
สําคัญ สํวนการสังคมสงเคราะห๑เป็นการให๎ที่วิเคราะห๑ถึงความเดือดร๎อนของผู๎จะรับเป็นสําคัญ โดยอาศัย
หลักเกณฑ๑และวิธีการทางสังคมสงเคราะห๑ กอร๑ปกับผ๎ูดําเนินการจะต๎องได๎ฝึกหัดอบรมมาเป็นอยํางดี 

4. หลักการพื้นฐานทางสังคมสงเคราะห์ ในการปฏิบัติ การบริการสังคมสงเคราะห๑ทั้งของรัฐ
และเอกชนโดยทั่วไปนั้นได๎อาศัยหลักการวิธีการ ตลอดจนเทคนิคเฉพาะอยํางของวิชาการสังคมสงเคราะห๑
เป็นข๎อกําหนดในการดําเนินงาน ตามลักษณะแหํงปัญญาและความต๎องการผู๎รับบริการ โดยท่ัวไป 
หลักเกณฑ๑ทางสังคมสงเคราะห๑ (Principle of Social Work) ที่นิยมนํามาประยุกต๑ใช๎ในงานประชาสงเคราะห๑
ในปัจจุบันมี 5 ประการ จึงจะขอนํามากลําวพอเป็นสังเขป ดังตํอไปนี้ 

1. สังคมสงเคราะห๑เฉพาะราย (Social Case Work) ได๎แกํการชํวยเหลือปัจเจกบุคคลผู๎ประสบ
ปัญหาไมํสามารถพึ่งพาอาศัยหรือปรับตนเองให๎พบความสุขตามสมควรได๎ เป็นรายบุคคลโดยเฉพาะ โดย
นักสังคมสงเคราะห๑จะเป็นผู๎ชํวยเหลือในการพฒันาความรู๎ความสามารถของผู๎นั้น ๆ ให๎สามารถแก๎ไขปัญหา
อุปสรรคและปรับสภาพชีวิตของตนให๎ประสบความสุขตามควรแกํฐานะ ทั้งนี้ต๎องอาศัยทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู๎ประสบปัญหา เข๎ามาใช๎เป็นประการสําคัญ 

2. สังคมสงเคราะห๑กลุํมชน (Social Group Work) หมายถึง การดําเนินงานชํวยเหลือกลุํม
บุคคลหรือให๎แตํละบุคคลมีบุคลิกลักษณะที่ดีสามารถปรับปรุงตนเองให๎เข๎ากับบุคคลอื่น ๆ ได๎ โดยอาศัย
กิจกรรมสํวนรวม ทรัพยากรสมาชิกในกลุํมแตํละคนเข๎ามาเป็นสํวนชํวยเหลือ เพื่อให๎สมาชิกแตํละบุคคลของ
กลุํมได๎รับความพอใจ เพลิดเพลินและมีความผูกพันถึงกลุํมของตน 

3. สังคมสงเคราะห๑เพื่อชุมชนหรือการจัดระเบียบชุมชน (Community Organization) เป็นการ
ชํวยเหลือสงเคราะห๑ที่มุํงยกระดับฐานะความเป็นอยูทํั้งในแงํวัตถุและสภาพจิตใจของบุคคลในสังคมใหพ๎บกบั
สภาพชีวิตที่นําพึงประสงค๑ของทุก ๆ  คน โดยการจัดหา นําออกมาใช๎ และการจัดระเบียบแหํงทรัพยากรจาก
แหลํงตําง ๆ ในชุมชนนั้น ๆ เพื่อให๎เกิดความสมดุลกับความต๎องการของการประชาชนในแตํละชุมชน การ
สังคมสงเคราะห๑ประเภทนี้จําเป็นต๎องได๎รับความรํวมมือและความมุํงประสงค๑จากหลาย ๆ ฝ่าย กอร๑ปกับ
จะต๎องมีแหลํงทรัพยากรทั้งจากในสํวนของชุมชนนั้นและชุมชนใกล๎เคียงเข๎ามาชํวยเหลือด๎วยหน๎าที่สําคัญ
ของผู๎ให๎บริการจึงอยูํที่ตัวเชื่อมให๎เกิดการทํางานในชุมชนอยํางมีระบบและด๎วยความสามัคคี มุํงผลอันเอก
อุดม คือ ความสุขของชุมชนเป็นสําคัญ 

4. การบริหารงานสวัสดิการสังคม (Social Welfare Administration) เป็นวิธีการที่องค๑การทั้ง
ของรัฐและเอกชนนํามาใช๎ในการให๎บริการสงเคราะห๑แกํผู๎ประสบปัญหาและผู๎ทุกข๑ยากเดือดร๎อนให๎มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพทันตํอเหตุการณ๑ความทุกข๑ยากเดือดร๎อน และความจําเป็นรีบดํวนของแตํละ
ปัญหา การบริหารงานสวัสดิภาพสังคมจะประกอบด๎วยหลักการด๎านบริหาร การวางแผน การกําหนด

78 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบในการจํายเงินให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ และฝึกหัดฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่
บุคลากร เป็นต๎นg 

5. การสํารวจและวิจัยทางสังคมสงเคราะห๑ (Social Survey and Rescorch) เป็นเทคนิคและ
วิธีการอีกอยํางหนึ่งที่นํามาใช๎ในการวางแผนงานปรับปรุงสวัสดิการสังคมที่จะให๎แกํประชาชน โดยจะได๎
อาศัยข๎อมูล ข๎อสรุป ตลอดจน fact ตําง ๆ ที่ได๎ค๎นพบโดยอาศัยเทคนิคทางการวิจัยสังคม ทั้งนี้เพื่อความสุข
สมบูรณ๑แกํประชาชนผู๎ทุกข๑ยากเดือดร๎อน 

วิวัฒนาการของการประชาสงเคราะห์ในประเทศไทย 
การดําเนินงานด๎านสังคมสงเคราะห๑ในประเทศทั้งหลายทั่วโลก นับวําเป็นผลที่เกิดมาโดยตรงจาก

ความอุตสาหพากเพียรพยายามและความนึกคิดของมนุษย๑ในสํวนที่จะได๎มีโอกาสได๎ชํวยเหลือเกื้อกูลผู๎อื่น
ตามกําลังสามารถของตน การปฏิบัติตํอผู๎อื่นในลักษณะเป็นการชํวยสํงเสริมสนับสนุนและมีความหํวงหา
อาทรถึงทุกข๑ร๎อนของผู๎อื่นนั้น นอกจากจะเป็นธรรมชาติของมนุษย๑โดยตรงแล๎ว ยังถือได๎วําเป็นผลตํอเนื่อง
แหํงความเจริญทางวัฒนธรรมของมนุษย๑ ที่ได๎อบรมสั่งสอนมาจากหลักคําสอนทางศาสนาที่มุํงชํวยให๎สังคม
มนุษย๑อยูํอยํางเป็นปกติสขุโดยการชํวยเหลือสงเคราะห๑ซึ่งกันและกันตามสมควร ดังนั้น ในขั้นแรกงานสังคม
สงเคราะห๑จึงเป็นเรื่องระหวํางสมาชิกในแตํละสังคมจะปฏิบัติตํอกัน ชํวยเหลือสงเคราะห๑ในหมูํเครือญาติและ
กว๎างไกลออกไปจนถึงผ๎ูคนในสังคมอื่น ๆ แตํเมื่อสังคมได๎ขยายตัวออกไปเป็นสังคม แบบสลับซับซ๎อน 
ประชากรเพิ่มทวีขึ้นจํานวนมาก กอร๑ปกับปัญหาข๎อทุกข๑ยากเดือดร๎อนของประชาชนมีมากขึ้นเป็นอเนก
ประการ การชํวยเหลือสงเคราะห๑ระหวํางญาติพี่น๎องไมํสามารถจะทําได๎อยํางทั่วถึงในทุก ๆ กรณี ดังนั้น จึง
เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะต๎องเข๎าไปมีบทบาทดําเนินงานให๎ความชํวยเหลือสงเคราะห๑ประชาชน ทั้งนี้ โดยมี
หลักการวํารัฐนั้น หาใชํแตํจะมีหน๎าที่เพียงเพื่อจะพิทักษ๑รักษาความสงบเรียบร๎อยของประชาชนอยํางเดียวก็
หาไมํ แตํรัฐยังมีหน๎าที่สําคัญที่สุดอีกอันหนึ่งคือการชํวยดูแลและสงเคราะห๑ให๎ประชาชนได๎รับการกินดีอยูํดี 
มีความผาสุกโดยทั่วถึงกัน 

สําหรับในประเทศไทย งานสังคมได๎เจริญรุํงเรืองมาโดยลําดับตั้งแตํสมัยพํอขุนรามคําแหงมหาราช 
ซึ่งได๎ใช๎วิธีปกครองบ๎านเมืองแบบพํอปกครองลูก โดยให๎ผ๎ูมีปัญหาข๎อทุกข๑ร๎อนได๎ถวายฎีกาข๎อปัญหาให๎
ทราบและพระองค๑ทรงดําเนินการพิจารณาหาทางชํวยเหลือโดยตรง นอกจากนี้ ยังปรากฏวําวัดวาอาราม
ทั้งหลายในสมัยกํอนได๎เป็นศูนย๑รวมของประชาชนผู๎มีปัญหาข๎อทุกข๑ร๎อน และเป็นศูนย๑กลางแหํงการทําบุญ
ให๎ทานแกํบุคคลผู๎ทุกข๑ยากเข็ญใจ เชํน คนไร๎ญาติขาดมิตร หรือคนชรา ที่ไมํมีที่พึ่งมักเรํรอนอาศัยวัดเป็นที่
พึ่งพา 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีได๎
ทรงสถาปนาการอาสาสมัครขึ้นเรียกวํา สภาอนุณาโลมแดง โดยมีวัตถุประสงค๑ในการชํวยเหลือสงเคราะห๑
แกํทหารที่ได๎รับบาดเจ็บจากสงคราม องค๑การนี้ได๎เจริญก๎าวหน๎ามาโดยลําดังและได๎กลายมาเป็นสภากาชาด
ไทย ในปัจจุบัน ในสมัยเดียวกันนี้ พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏ ได๎ทรงบริจาคทรัพย๑สํวนพระองค๑
สร๎างโรงเรียนเด็กกําพร๎าอนาถาขึ้นที่ตําบลสวนมะลิ ถนนบํารุงเมือง เมื่อ พ.ศ. 2433 ตํอมาโรงเรียนนี้ได๎เลิก

รบั
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สังคมก็มิได๎จํากัดอยูํเฉพาะในวงงานของรัฐ หรือสถาบันในสถาบันหนึ่งเทํานั้น หากแตํเป็นหน๎าท่ีของ
ประชาชนทุกคนจักต๎องรํวมมือกนั รับผิดชอบในการดําเนินงานสังคมสงเคราะห๑โดยทั่วถึงและกว๎างไกล ให๎ผู๎
ประสบความทุกข๑ยากเดือดร๎อนได๎รับบริการโดยทั่วกัน 

3. การให้ทานกับการสังคมสงเคราะห์ ทั้งสองอยํางมีความคล๎ายคลึงกันตรงที่ กิริยาที่ให๎และมีผู๎
รบ แตํการให๎ทานมุํงประโยชน๑ของผู๎ให๎เพื่อหวังบุญกุศลหรือการจํากัดความตระหนี่ถี่เหนียวของตนเป็น
สําคัญ สํวนการสังคมสงเคราะห๑เป็นการให๎ที่วิเคราะห๑ถึงความเดือดร๎อนของผู๎จะรับเป็นสําคัญ โดยอาศัย
หลักเกณฑ๑และวิธีการทางสังคมสงเคราะห๑ กอร๑ปกับผ๎ูดําเนินการจะต๎องได๎ฝึกหัดอบรมมาเป็นอยํางดี 

4. หลักการพื้นฐานทางสังคมสงเคราะห์ ในการปฏิบัติ การบริการสังคมสงเคราะห๑ทั้งของรัฐ
และเอกชนโดยทั่วไปนั้นได๎อาศัยหลักการวิธีการ ตลอดจนเทคนิคเฉพาะอยํางของวิชาการสังคมสงเคราะห๑
เป็นข๎อกําหนดในการดําเนินงาน ตามลักษณะแหํงปัญญาและความต๎องการผู๎รับบริการ โดยทั่วไป 
หลักเกณฑ๑ทางสังคมสงเคราะห๑ (Principle of Social Work) ที่นิยมนํามาประยุกต๑ใช๎ในงานประชาสงเคราะห๑
ในปัจจุบันมี 5 ประการ จึงจะขอนํามากลําวพอเป็นสังเขป ดังตํอไปนี้ 

1. สังคมสงเคราะห๑เฉพาะราย (Social Case Work) ได๎แกํการชํวยเหลือปัจเจกบุคคลผู๎ประสบ
ปัญหาไมํสามารถพึ่งพาอาศัยหรือปรับตนเองให๎พบความสุขตามสมควรได๎ เป็นรายบุคคลโดยเฉพาะ โดย
นักสังคมสงเคราะห๑จะเป็นผู๎ชํวยเหลือในการพฒันาความรู๎ความสามารถของผู๎นั้น ๆ ให๎สามารถแก๎ไขปัญหา
อุปสรรคและปรับสภาพชีวิตของตนให๎ประสบความสุขตามควรแกํฐานะ ทั้งนี้ต๎องอาศัยทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู๎ประสบปัญหา เข๎ามาใช๎เป็นประการสําคัญ 

2. สังคมสงเคราะห๑กลุํมชน (Social Group Work) หมายถึง การดําเนินงานชํวยเหลือกลํุม
บุคคลหรือให๎แตํละบุคคลมีบุคลิกลักษณะที่ดีสามารถปรับปรุงตนเองให๎เข๎ากับบุคคลอื่น ๆ ได๎ โดยอาศัย
กิจกรรมสํวนรวม ทรัพยากรสมาชิกในกลุํมแตํละคนเข๎ามาเป็นสํวนชํวยเหลือ เพื่อให๎สมาชิกแตํละบุคคลของ
กลุํมได๎รับความพอใจ เพลิดเพลินและมีความผูกพันถึงกลุํมของตน 

3. สังคมสงเคราะห๑เพื่อชุมชนหรือการจัดระเบียบชุมชน (Community Organization) เป็นการ
ชํวยเหลือสงเคราะห๑ที่มุํงยกระดับฐานะความเป็นอยูทํั้งในแงํวัตถุและสภาพจิตใจของบุคคลในสังคมใหพ๎บกบั
สภาพชีวิตที่นําพึงประสงค๑ของทุก ๆ  คน โดยการจัดหา นําออกมาใช๎ และการจัดระเบียบแหํงทรัพยากรจาก
แหลํงตําง ๆ ในชุมชนนั้น ๆ เพื่อให๎เกิดความสมดุลกับความต๎องการของการประชาชนในแตํละชุมชน การ
สังคมสงเคราะห๑ประเภทนี้จําเป็นต๎องได๎รับความรํวมมือและความมุํงประสงค๑จากหลาย ๆ ฝ่าย กอร๑ปกับ
จะต๎องมีแหลํงทรัพยากรทั้งจากในสํวนของชุมชนนั้นและชุมชนใกล๎เคียงเข๎ามาชํวยเหลือด๎วยหน๎าที่สําคัญ
ของผู๎ให๎บริการจึงอยูํที่ตัวเชื่อมให๎เกิดการทํางานในชุมชนอยํางมีระบบและด๎วยความสามัคคี มุํงผลอันเอก
อุดม คือ ความสุขของชุมชนเป็นสําคัญ 

4. การบริหารงานสวัสดิการสังคม (Social Welfare Administration) เป็นวิธีการที่องค๑การทั้ง
ของรัฐและเอกชนนํามาใช๎ในการให๎บริการสงเคราะห๑แกํผู๎ประสบปัญหาและผู๎ทุกข๑ยากเดือดร๎อนให๎มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพทันตํอเหตุการณ๑ความทุกข๑ยากเดือดร๎อน และความจําเป็นรีบดํวนของแตํละ
ปัญหา การบริหารงานสวัสดิภาพสังคมจะประกอบด๎วยหลักการด๎านบริหาร การวางแผน การกําหนด
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ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบในการจํายเงินให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ และฝึกหัดฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่
บุคลากร เป็นต๎นg 

5. การสํารวจและวิจัยทางสังคมสงเคราะห๑ (Social Survey and Rescorch) เป็นเทคนิคและ
วิธีการอีกอยํางหนึ่งที่นํามาใช๎ในการวางแผนงานปรับปรุงสวัสดิการสังคมที่จะให๎แกํประชาชน โดยจะได๎
อาศัยข๎อมูล ข๎อสรุป ตลอดจน fact ตําง ๆ ที่ได๎ค๎นพบโดยอาศัยเทคนิคทางการวิจัยสังคม ทั้งนี้เพื่อความสุข
สมบูรณ๑แกํประชาชนผู๎ทุกข๑ยากเดือดร๎อน 

วิวัฒนาการของการประชาสงเคราะห์ในประเทศไทย 
การดําเนินงานด๎านสังคมสงเคราะห๑ในประเทศทั้งหลายทั่วโลก นับวําเป็นผลที่เกิดมาโดยตรงจาก

ความอุตสาหพากเพียรพยายามและความนึกคิดของมนุษย๑ในสํวนที่จะได๎มีโอกาสได๎ชํวยเหลือเกื้อกูลผู๎อื่น
ตามกําลังสามารถของตน การปฏิบัติตํอผู๎อื่นในลักษณะเป็นการชํวยสํงเสริมสนับสนุนและมีความหํวงหา
อาทรถึงทุกข๑ร๎อนของผู๎อื่นนั้น นอกจากจะเป็นธรรมชาติของมนุษย๑โดยตรงแล๎ว ยังถือได๎วําเป็นผลตํอเนื่อง
แหํงความเจริญทางวัฒนธรรมของมนุษย๑ ที่ได๎อบรมสั่งสอนมาจากหลักคําสอนทางศาสนาที่มุํงชํวยให๎สังคม
มนุษย๑อยูํอยํางเป็นปกติสขุโดยการชํวยเหลือสงเคราะห๑ซึ่งกันและกันตามสมควร ดังนั้น ในขั้นแรกงานสังคม
สงเคราะห๑จึงเป็นเรื่องระหวํางสมาชิกในแตํละสังคมจะปฏิบัติตํอกัน ชํวยเหลือสงเคราะห๑ในหมูํเครือญาติและ
กว๎างไกลออกไปจนถึงผู๎คนในสังคมอื่น ๆ แตํเมื่อสังคมได๎ขยายตัวออกไปเป็นสังคม แบบสลับซับซ๎อน 
ประชากรเพิ่มทวีขึ้นจํานวนมาก กอร๑ปกับปัญหาข๎อทุกข๑ยากเดือดร๎อนของประชาชนมีมากขึ้นเป็นอเนก
ประการ การชํวยเหลือสงเคราะห๑ระหวํางญาติพี่น๎องไมํสามารถจะทําได๎อยํางทั่วถึงในทุก ๆ กรณี ดังนั้น จึง
เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะต๎องเข๎าไปมีบทบาทดําเนินงานให๎ความชํวยเหลือสงเคราะห๑ประชาชน ทั้งนี้ โดยมี
หลักการวํารัฐนั้น หาใชํแตํจะมีหน๎าที่เพียงเพื่อจะพิทักษ๑รักษาความสงบเรียบร๎อยของประชาชนอยํางเดียวก็
หาไมํ แตํรัฐยังมีหน๎าที่สําคัญที่สุดอีกอันหนึ่งคือการชํวยดูแลและสงเคราะห๑ให๎ประชาชนได๎รับการกินดีอยูํดี 
มีความผาสุกโดยทั่วถึงกัน 

สําหรับในประเทศไทย งานสังคมได๎เจริญรุํงเรืองมาโดยลําดับตั้งแตํสมัยพํอขุนรามคําแหงมหาราช 
ซึ่งได๎ใช๎วิธีปกครองบ๎านเมืองแบบพํอปกครองลูก โดยให๎ผู๎มีปัญหาข๎อทุกข๑ร๎อนได๎ถวายฎีกาข๎อปัญหาให๎
ทราบและพระองค๑ทรงดําเนินการพิจารณาหาทางชํวยเหลือโดยตรง นอกจากนี้ ยังปรากฏวําวัดวาอาราม
ทั้งหลายในสมัยกํอนได๎เป็นศูนย๑รวมของประชาชนผู๎มีปัญหาข๎อทุกข๑ร๎อน และเป็นศูนย๑กลางแหํงการทําบุญ
ให๎ทานแกํบุคคลผู๎ทุกข๑ยากเข็ญใจ เชํน คนไร๎ญาติขาดมิตร หรือคนชรา ที่ไมํมีที่พึ่งมักเรํรอนอาศัยวัดเป็นที่
พึ่งพา 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีได๎
ทรงสถาปนาการอาสาสมัครขึ้นเรียกวํา สภาอนุณาโลมแดง โดยมีวัตถุประสงค๑ในการชํวยเหลือสงเคราะห๑
แกํทหารที่ได๎รับบาดเจ็บจากสงคราม องค๑การนี้ได๎เจริญก๎าวหน๎ามาโดยลําดังและได๎กลายมาเป็นสภากาชาด
ไทย ในปัจจุบัน ในสมัยเดียวกันนี้ พระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏ ได๎ทรงบริจาคทรัพย๑สํวนพระองค๑
สร๎างโรงเรียนเด็กกําพร๎าอนาถาขึ้นที่ตําบลสวนมะลิ ถนนบํารุงเมือง เมื่อ พ.ศ. 2433 ตํอมาโรงเรียนนี้ได๎เลิก
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ไป และได๎สร๎างโรงเรียนชาติสงเคราะห๑ขึ้นมาแทน ซึ่งโรงเรียนนี้ ได๎อยูํภายใต๎การดูแลของกรม
ประชาสงเคราะห๑ 

ในกาลตํอมา เมื่อประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองประเทศเป็นระบบประชาธิปไตย
ตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2475 เป็นต๎นมา รัฐบาลได๎กําหลดแนวนโยบายของรัฐในสํวนที่เกี่ยวกับการชํวยเหลือ
สงเคราะห๑ประชาชนไว๎ในรัฐธรรมนูญอยํางแจ๎งจัด เชํน ในมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2511 ระบุวํา “รัฐพึงสํงเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห๑ เพื่อสวัสดิภาพและความผาสุกของ
ประชาชน” ดังนี้ 

จะอยํางไรก็ตามการประชาสงเคราะห๑ในประเทศไทย ได๎ถือกําหนดและดําเนินการโดยเปิดเผยเป็นที่
รู๎จักของบุคคลอยํางกว๎างขวางแพรํหลาย ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได๎จัดตั้งกรม
ประชาสงเคราะห๑ขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2483 โดยกําหนดให๎มีหน๎าที่ดําเนินการสํงเสริมสวัสดิการของ
ประชาชนในด๎านการครองชีพให๎ได๎รับความสมบูรณ๑พูนสุข และมีความสดชื่นแจํมใสเพื่อเป็นพลานุภาพของ
ประเทศชาติสืบตํอไป ดังนั้น การดําเนินงานในชั้นต๎นและในกาลตํอมาจนถึงปัจจุบันการสงเคราะห๑ เด็กและ
บุคคลวัยรุํน การสงเคราะห๑ครอบครัว การสงเคราะห๑สตรีไร๎อาชีพ เป็นต๎น และฝ่ายพัฒนาสังคม ซึ่ง
รับผิดชอบในงานด๎านพัฒนาและสํงเสริมอาชีพ เชํน นิคมสร๎างตนเอง งานสงเคราะห๑ชาวเขา เป็นต๎น 

ขอบเขตของงานประชาสงเคราะห์ 
โดยที่งานประชาสงเคราะห๑เป็นงานใหญํ มีอาณาเขตครอบคลุมไปถึงบุคคลทุกประเภทตั้งแตํแรก

เกิดจนถึงกาลอวสานแตํงชาติ ดังนั้นรัฐบาลจึงได๎กําหนดแนวนโยบายและวัตถุประสงค๑เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติไว๎เป็นแนวทางกว๎าง ๆ เพื่อให๎เหมาะสมกับสถานการณ๑ของสังคมเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ อันสํงผลให๎
เกิดภาวะความทุกข๑ยากเดือดร๎อนแกํประชาชนกลุํมใหญํ แตํเนื่องด๎วยการสังคมสงเคราะห๑ที่ดําเนินการโดย
รัฐบาลนี้ จะดําเนินการได๎ก็โดยอาศัยเงินจากภาษีอากร และงบประมาณของประเทศเป็นสําคัญ ดังนั้น โดย
สามารถแยกประเภทของประชาชนผู๎อยูํในขํายที่จะได๎รับการสงเคราะห๑ดังนี้ คือ 

1. เด็กและเยาวชนผู๎มีปัญหาอันเกิดจากสภาพครอบครัว ความประพฤติเบี่ยงเบน ไร๎ที่พึ่ง กําพร๎า
อนาถา พิกลพิการทั้งรํางกายและจิตใจ 

2. ครอบครัวที่ยากจนหรือประสบปัญหา
3. สตรีและคนชรา ที่ไมํมีที่พักพิงหรือไมํสามารถจะปรับตัวได๎กับญาติพี่น๎อง
4. คนพิการทุพพลภาพ
5. ผู๎ประสบปัญหาความคับแค๎นทางอารมณ๑และจิตใจ
6. คนไทยที่ประสบทุกข๑ยากในตํางแดน
7. และบุคคลประเภทอื่น ๆ ที่มีปัญหา ฯลฯ
กลําวโดยสรุปแล๎ว บุคคลที่มีปัญหาอันอาจเกิดจากสภาพทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ความด๎อย

โอกาสไร๎ความสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองนั้น ยํอมเป็นเป้าหมายของงานประชาสงเคราะห๑ที่รัฐบาล
ดําเนินงานอยูํในปัจจุบัน 
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บริการด้านประชาสงเคราะห์ 
ในปัจจุบันการบริการทางสังคมสงเคราะห๑ที่จัดโดยรัฐบาลมีขอบเขตกว๎างขวางกระจายอยูํในหลาย

หนํวยงานซึ่งมีลักษณะเป็นการแบํงงานและประสานงานซึ่ งกันและกันแตํหากจะแบํงงานด๎าน
ประชาสงเคราะห๑ให๎เห็นแจํมชัดแล๎ว ก็สามารถแยกได๎เป็นประเภทใหญํ ๆ ดังนี้ คือ 

1. งานด๎านสาธารรูปการ (Public Assistance) ได๎แกํการให๎ความชํวยเหลือโดยทั่วไปแกํประชาชน
ผ๎ูมีปัญหาข๎อทุกข๑ยากเดือดร๎อนชํวยตนเองไมํได๎ การดําเนินงานให๎บริการดังกลําว อาศัยการสอบสวน
ข๎อเท็จจริง ความจําเป็นกํอนหลัง โดยอาศัยบุคลากรที่มีความรู๎และฝึกหัดงานด๎านสังคมสงเค ราะห๑มา
โดยเฉพาะ การชํวยเหลือที่รัฐบาลจัดให๎ตามหลักการนี้ เป็นการให๎เปลํา อาจมีรูปลักษณะตําง ๆ เชํน การให๎
เงินชํวยเหลือเป็นคํายังชีพ ให๎ความชํวยเหลือ โดยรับเข๎าอยูํในสถานสงเคราะห๑การบริการแนะนํา เป็นต๎น 

2. งานประกันสังคม (Social Insurance) เป็นงานด๎านให๎ประกันทางสังคมแกํประชาชนโดยมี
หลักเกณฑ๑กว๎าง ๆ คือ ทั้งรัฐบาล ประชาชน และนายจ๎าง เป็นผู๎ออกเงินสมทบในกองทุนประกันตามสํวน
ทั้งนี้เพื่อจะได๎นํามาใช๎ในคราวเดือดร๎อนจําเป็น เชํน เจ็บป่วย ตกงาน เป็นต๎น 

3. การบริการสาธารณะ (Public Service) คือ การบริการสังคมที่รัฐจัดให๎แกํประชาชนทุก ๆ คน
โดยไมํคํานึงถึงความต๎องการของบุคคลเป็นรายเฉพาะ แตํมุํงประโยชน๑ตํอสาธารณชนโดยทั่วไป เชํน การ
จัดให๎มีที่พักผํอนหยํอนใจ สวนสาธารณะ ตลอดจนสถานรื่นเริงบันเทิงตําง ๆ  

นอกจากสิ่งท้ัง 3 ประการดังกลําวมานั้นแล๎ว รัฐบาลได๎ดําเนินการบริการประชาสงเคราะห๑อีกใน
หลายรูปแบบให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชน แตํโดยสาระแล๎วยังมีนัยเป็นอยํางเดียวกันคือ มุํง
ที่จะให๎เกิดความสุขและการพัฒนาความสามารถของบุคคลแตํละคนให๎สามารถชํวยเหลือตนเองได๎ในเวลา
อันควร 

งานสังคมสงเคราะห์เอกชน 
การดําเนินงานขององค๑การกุศลเอกชนนั้น กลําวได๎วําเป็นการสนับสนุนของรัฐในการชํวยเหลือ

สงเคราะห๑ประชาชนผู๎ทุกข๑ยากเดือดร๎อนในทุก ๆ รูปแบบ ดังนั้น จึงกลําวได๎วํางานทั้ง 2 อยํางมีข๎อแตกตําง
กันอยูํตรงที่องค๑การสงเคราะห๑เอกชนอาศัยเงินทุนและทรัพยากรของตนเป็นหลัก แม๎จะได๎เงินอุดหนุนจาก
รัฐบ๎างก็มีสํวนน๎อย แตํสําหรับการสังคมสงเคราะห๑รัฐบาลหรือประชาสงเคราะห๑นั้นการดําเนินงานจัดทําโดย
รัฐ และเงินทองก็ได๎จากภาษีประเทศเป็นสําคัญ สํวนเทคนิคและวิธีการไมํมีข๎อแตกตํางกันมานัก ในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีองค๑การเอกชนที่ดําเนินการด๎านสังคมสงเคราะห๑อยูํกวํา 700 แหํง และรัฐได๎สนับสนุนการเงิน
และวิทยาการแกํองค๑การเหลํานี้ ปีละกวํา 3 ล๎านบาท 

แนวโน้มของงานประชาสงเคราะห์ในอนาคต 
โดยเหตุที่สังคมมิได๎หยุดยั้งการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ในภายภาคหน๎าเชื่อวํา

ปัญหาความทุกข๑ยากเดือดร๎อนของประชาชนยํอมมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ทั้งนี้ ยํอมสืบเนื่ องมาแตํการที่
สังคมเจริญขึ้นยํอมมีความสลับซับซ๎อน ประชาชนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  โดยไมํได๎สัดสํวนกับ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสังคมหยิบยื่นให๎พอเพียงแกํความต๎องการของมนุษย๑ได๎ ผู๎มั่งมีเงินทองยํอมจะไมํ
ประสบปัญหาข๎อยุํงยากแตํประการใด แตํสําหรับผู๎คนที่ยากจนและไมํสามารถที่จะไขวํคว๎าหาปัจจัยเครื่องยัง

หนด
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ไป และได๎สร๎างโรงเรียนชาติสงเคราะห๑ขึ้นมาแทน ซึ่งโรงเรียนนี้ ได๎อยูํภายใต๎การดูแลของกรม
ประชาสงเคราะห๑ 

ในกาลตํอมา เมื่อประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองประเทศเป็นระบบประชาธิปไตย
ตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2475 เป็นต๎นมา รัฐบาลได๎กําหลดแนวนโยบายของรัฐในสํวนที่เกี่ยวกับการชํวยเหลือ
สงเคราะห๑ประชาชนไว๎ในรัฐธรรมนูญอยํางแจ๎งจัด เชํน ในมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2511 ระบุวํา “รัฐพึงสํงเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห๑ เพื่อสวัสดิภาพและความผาสุกของ
ประชาชน” ดังนี้ 

จะอยํางไรก็ตามการประชาสงเคราะห๑ในประเทศไทย ได๎ถือกําหนดและดําเนินการโดยเปิดเผยเป็นที่
รู๎จักของบุคคลอยํางกว๎างขวางแพรํหลาย ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได๎จัดตั้งกรม
ประชาสงเคราะห๑ขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2483 โดยกําหนดให๎มีหน๎าที่ดําเนินการสํงเสริมสวัสดิการของ
ประชาชนในด๎านการครองชีพให๎ได๎รับความสมบูรณ๑พูนสุข และมีความสดชื่นแจํมใสเพื่อเป็นพลานุภาพของ
ประเทศชาติสืบตํอไป ดังนั้น การดําเนินงานในชั้นต๎นและในกาลตํอมาจนถึงปัจจุบันการสงเคราะห๑ เด็กและ
บุคคลวัยรุํน การสงเคราะห๑ครอบครัว การสงเคราะห๑สตรีไร๎อาชีพ เป็นต๎น และฝ่ายพัฒนาสังคม ซึ่ง
รับผิดชอบในงานด๎านพัฒนาและสํงเสริมอาชีพ เชํน นิคมสร๎างตนเอง งานสงเคราะห๑ชาวเขา เป็นต๎น 

ขอบเขตของงานประชาสงเคราะห์ 
โดยที่งานประชาสงเคราะห๑เป็นงานใหญํ มีอาณาเขตครอบคลุมไปถึงบุคคลทุกประเภทตั้งแตํแรก

เกิดจนถึงกาลอวสานแตํงชาติ ดังนั้นรัฐบาลจึงได๎กําหนดแนวนโยบายและวัตถุประสงค๑เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติไว๎เป็นแนวทางกว๎าง ๆ เพื่อให๎เหมาะสมกับสถานการณ๑ของสังคมเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ อันสํงผลให๎
เกิดภาวะความทุกข๑ยากเดือดร๎อนแกํประชาชนกลุํมใหญํ แตํเนื่องด๎วยการสังคมสงเคราะห๑ที่ดําเนินการโดย
รัฐบาลนี้ จะดําเนินการได๎ก็โดยอาศัยเงินจากภาษีอากร และงบประมาณของประเทศเป็นสําคัญ ดังนั้น โดย
สามารถแยกประเภทของประชาชนผู๎อยูํในขํายที่จะได๎รับการสงเคราะห๑ดังนี้ คือ 

1. เด็กและเยาวชนผู๎มีปัญหาอันเกิดจากสภาพครอบครัว ความประพฤติเบี่ยงเบน ไร๎ที่พึ่ง กําพร๎า
อนาถา พิกลพิการทั้งรํางกายและจิตใจ 

2. ครอบครัวที่ยากจนหรือประสบปัญหา
3. สตรีและคนชรา ที่ไมํมีที่พักพิงหรือไมํสามารถจะปรับตัวได๎กับญาติพี่น๎อง
4. คนพิการทุพพลภาพ
5. ผู๎ประสบปัญหาความคับแค๎นทางอารมณ๑และจิตใจ
6. คนไทยที่ประสบทุกข๑ยากในตํางแดน
7. และบุคคลประเภทอื่น ๆ ที่มีปัญหา ฯลฯ
กลําวโดยสรุปแล๎ว บุคคลที่มีปัญหาอันอาจเกิดจากสภาพทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ความด๎อย

โอกาสไร๎ความสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองนั้น ยํอมเป็นเป้าหมายของงานประชาสงเคราะห๑ที่รัฐบาล
ดําเนินงานอยูํในปัจจุบัน 
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บริการด้านประชาสงเคราะห์ 
ในปัจจุบันการบริการทางสังคมสงเคราะห๑ที่จัดโดยรัฐบาลมีขอบเขตกว๎างขวางกระจายอยูํในหลาย

หนํวยงานซึ่งมีลักษณะเป็นการแบํงงานและประสานงานซึ่ งกันและกันแตํหากจะแบํงงานด๎าน
ประชาสงเคราะห๑ให๎เห็นแจํมชัดแล๎ว ก็สามารถแยกได๎เป็นประเภทใหญํ ๆ ดังนี้ คือ 

1. งานด๎านสาธารรูปการ (Public Assistance) ได๎แกํการให๎ความชํวยเหลือโดยทั่วไปแกํประชาชน
ผู๎มีปัญหาข๎อทุกข๑ยากเดือดร๎อนชํวยตนเองไมํได๎ การดําเนินงานให๎บริการดังกลําว อาศัยการสอบสวน
ข๎อเท็จจริง ความจําเป็นกํอนหลัง โดยอาศัยบุคลากรที่มีความรู๎และฝึกหัดงานด๎านสังคมสงเค ราะห๑มา
โดยเฉพาะ การชํวยเหลือที่รัฐบาลจัดให๎ตามหลักการนี้ เป็นการให๎เปลํา อาจมีรูปลักษณะตําง ๆ เชํน การให๎
เงินชํวยเหลือเป็นคํายังชีพ ให๎ความชํวยเหลือ โดยรับเข๎าอยูํในสถานสงเคราะห๑การบริการแนะนํา เป็นต๎น 

2. งานประกันสังคม (Social Insurance) เป็นงานด๎านให๎ประกันทางสังคมแกํประชาชนโดยมี
หลักเกณฑ๑กว๎าง ๆ คือ ทั้งรัฐบาล ประชาชน และนายจ๎าง เป็นผู๎ออกเงินสมทบในกองทุนประกันตามสํวน
ทั้งนี้เพื่อจะได๎นํามาใช๎ในคราวเดือดร๎อนจําเป็น เชํน เจ็บป่วย ตกงาน เป็นต๎น 

3. การบริการสาธารณะ (Public Service) คือ การบริการสังคมที่รัฐจัดให๎แกํประชาชนทุก ๆ คน
โดยไมํคํานึงถึงความต๎องการของบุคคลเป็นรายเฉพาะ แตํมุํงประโยชน๑ตํอสาธารณชนโดยทั่วไป เชํน การ
จัดให๎มีที่พักผํอนหยํอนใจ สวนสาธารณะ ตลอดจนสถานรื่นเริงบันเทิงตําง ๆ  

นอกจากสิ่งทั้ง 3 ประการดังกลําวมานั้นแล๎ว รัฐบาลได๎ดําเนินการบริการประชาสงเคราะห๑อีกใน
หลายรูปแบบให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชน แตํโดยสาระแล๎วยังมีนัยเป็นอยํางเดียวกันคือ มุํง
ที่จะให๎เกิดความสุขและการพัฒนาความสามารถของบุคคลแตํละคนให๎สามารถชํวยเหลือตนเองได๎ในเวลา
อันควร 

งานสังคมสงเคราะห์เอกชน 
การดําเนินงานขององค๑การกุศลเอกชนนั้น กลําวได๎วําเป็นการสนับสนุนของรัฐในการชํวยเหลือ

สงเคราะห๑ประชาชนผู๎ทุกข๑ยากเดือดร๎อนในทุก ๆ รูปแบบ ดังนั้น จึงกลําวได๎วํางานทั้ง 2 อยํางมีข๎อแตกตําง
กันอยูํตรงที่องค๑การสงเคราะห๑เอกชนอาศัยเงินทุนและทรัพยากรของตนเป็นหลัก แม๎จะได๎เงินอุดหนุนจาก
รัฐบ๎างก็มีสํวนน๎อย แตํสําหรับการสังคมสงเคราะห๑รัฐบาลหรือประชาสงเคราะห๑นั้นการดําเนินงานจัดทําโดย
รัฐ และเงินทองก็ได๎จากภาษีประเทศเป็นสําคัญ สํวนเทคนิคและวิธีการไมํมีข๎อแตกตํางกันมานัก ในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีองค๑การเอกชนที่ดําเนินการด๎านสังคมสงเคราะห๑อยูํกวํา 700 แหํง และรัฐได๎สนับสนุนการเงิน
และวิทยาการแกํองค๑การเหลํานี้ ปีละกวํา 3 ล๎านบาท 

แนวโน้มของงานประชาสงเคราะห์ในอนาคต 
โดยเหตุที่สังคมมิได๎หยุดยั้งการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ในภายภาคหน๎าเชื่อวํา

ปัญหาความทุกข๑ยากเดือดร๎อนของประชาชนยํอมมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ทั้งนี้ ยํอมสืบเนื่ องมาแตํการที่
สังคมเจริญขึ้นยํอมมีความสลับซับซ๎อน ประชาชนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  โดยไมํได๎สัดสํวนกับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สังคมหยิบยื่นให๎พอเพียงแกํความต๎องการของมนุษย๑ได๎ ผู๎มั่งมีเงินทองยํอมจะไมํ
ประสบปัญหาข๎อยุํงยากแตํประการใด แตํสําหรับผู๎คนที่ยากจนและไมํสามารถที่จะไขวํคว๎าหาปัจจัยเครื่องยัง

งานดา้นสาธารณูปการ
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ชีพให๎พอแกํความต๎องการได๎ ก็จําเป็นจะต๎องดิ้นรนขวนขวายจนสุดความสามารถ เพื่อจะให๎ได๎มาซึ่งสิ่ง
ดังกลําว ไมํวําจะโดยความเหมาะสมถูกต๎องหรือไมํยํอมจะไมํคํานึงถึง ซึ่งจะมีผลกระทบตํอความผาสุขของ
สังคมโดยสํวนรวม ดังนั้น ภาระของรัฐบาลในการจัดหาซื้อบริการอันจําเป็นขั้นพื้นฐานให๎แกํประชาชนอยําง
พอเหมาะนั้น นับวําเป็นภาระผูกพันอันยิ่งใหญํตํอไปในอนาคต 

3. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับการสงเคราะห์
ลูกเสือสงเคราะห๑ซึ่งเป็นอาสาสมัครชํวยงานประชาสงเคราะห๑นั้นจะต๎องติดตํอสัมพันธ๑กับบุคคล

หลายประเภทซึ่งมีปัญหาความเดือดร๎อน ฉะนั้น การเรียนรู๎วิชามนุษยสัมพันธ๑ จึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อชํวยให๎
ลูกเสือนําความรู๎ไปใช๎สร๎างความสัมพันธ๑กับบุคคลเหลํานี้ได๎อยํางเหมาะสมตามวัตถุประสงค๑ของการอบรม 

มนุษยสัมพันธ๑คือวิชาที่วําด๎วยศาสตร๑และศิลปะในการเข๎ากับบุคคลอื่น และการสร๎างความสัมพันธ๑
อันดี เพื่อให๎ได๎มาซึ่งความรักใครํ นับถือ ความรํวมมือรํวมใจ ความจงรักภักดีและความสําเร็จถ๎าจะแปลตาม
ตัว คําวํา มนุษยสัมพันธ๑ ก็หมายถึงความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑นั่นเอง ความสัมพันธ๑นี้คือการพูดคุย ติดตํอ
สมาคม การอยูํด๎วยกัน ทํางานด๎วยกัน ฯลฯ 

แนวปฏิบัติต่อผู้รับการสงเคราะห์ 
ในที่นี้ จะได๎กลําวถึงแนวปฏิบัติของเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานประชาสงเคราะห๑ตํอผู๎รับการสงเคราะห๑ใน

ประการแรก ประการที่สองคือแนวปฏิบัติของลูกเสือสงเคราะห๑ในฐานะอาสาสมัครชี้แนะบริการ
ประชาสงเคราะห๑ให๎แกํผู๎ทุกข๑ยากเดือดร๎อน 

1. แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อผู้รับการสงเคราะห์ นอกจากแนวปฏิบัติที่สําคัญบางประการแกํ
ผู๎รับการสงเคราะห๑แตํละประเภทดังได๎กลําวข๎างต๎นไว๎แล๎ว โดยทั่วไปเจ๎าหน๎าที่จะยึดหลักการสังคม
สงเคราะห๑ในการปฏิบัติตํอผู๎รับการสงเคราะห๑ทุกประเภทดังนี้ คือ 

(1) ในการปฏิบัติงาน การชํวยให๎ผู๎รับการสงเคราะห๑มีความผาสกุหรือสามารถชํวยตนเองได๎ ไมํ
เป็นภาระแกํสังคมถือเป็นจุดหมายสําคญั เชํน คนชราก็เลี้ยงดูให๎มีความสุขในบั้นปลายของชีวิต ผู๎ประสบภัย
ก็ชํวยแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าจนกวําเขาจะชํวยตัวเองได๎ 

(2) ผู๎รับการสงเคราะห๑เป็นบุคคลที่ชํวยตัวเองไมํได๎ และมีปัญหาความเดือดร๎อน เจ๎าหน๎าที่จะ
ให๎การชํวยเหลือโดยไมํแบํงชั้นวรรณะ แตํจะพิจารณาชํวยเหลือตามปัญหาความเดือดร๎อนหรือชํวยให๎ตรง
กับความต๎องการของเขา 

(3) เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติตํอผู๎รับการสงเคราะห๑อยํางไมํมีอคติ แตํมีความเห็นอกเห็นใจเข๎าใจเขาและ
ใกล๎ชิดกับเขา มีความคิดวําทุกคนสามารถพัฒนาได๎ถ๎าได๎รับความชํวยเหลืออยํางถูกต๎อง มีการใช๎วิชาชีพ
ทางสังคมสงเคราะห๑มาชํวยเหลือแก๎ไขปัญหาของผู๎รับการสงเคราะห๑ใช๎วิชาการแพทย๑มาบําบัดรักษาหรือ
ฟื้นฟูปรับสภาพผู๎รับการสงเคราะห๑ให๎ชํวยตัวเองได๎ ไมํเป็นภาระแกํสังคมตํอไป 

2. ลูกเสือสังคมสงเคราะห์ความปฏิบัติตนในฐานะอาสาสมัครอย่างไร
(1) ศึกษาบริการที่กรมประชาสงเคราะห๑ให๎การชํวยเหลือแกํประชาชนผู๎ตกทุกข๑ไดย๎าก จากการ

อบรมครั้งนี้วําอยูํอยํางไรบ๎าง 
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(2) การแนะนํา ชี้ชํองทางให๎ผู๎ทุกข๑ยากเดือดร๎อนไปติดตํอขอความชํวยเหลือจากกรม
ประชาสงเคราะห๑ โปรดให๎ความรู๎แกํผู๎เดือดร๎อนโดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของผู๎จะขอรับบริการอยํางถูกต๎อง 
เพื่อป้องกันความเข๎าใจผิดและผิดพลาด 

(3) โปรดอยําให๎ความหวังแกํผู๎ทุกข๑ยากเดือดร๎อนเหลํานี้วํากรมประชาสงเคราะห๑สามารถแก๎ไข
ปัญหาทุกอยํางให๎เขาได๎ กรมประชาสงเคราะห๑จะชํวยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห๑ โดยชํวยให๎
เหมาะสมกับสภาพความเดือดร๎อน สติปัญญา ความสามารถ แนวถนัดที่เขามีอยูํและทรัพยากรที่มีอยูํ แตํผู๎
เดือดร๎อนก็ต๎องชํวยเหลือตนเองด๎วยเพื่อให๎เขาเกิดความภูมิใจวําได๎แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน สติปัญญา 
ความสามารถ แนวถนัดที่เขามีอยูํและทรัพยากรที่มีอยูํ แตํผู๎เดือดร๎อนก็ต๎องชํวยเหลือตนเองด๎วยเพื่อให๎เขา
เกิดความภาคภูมิใจวําได๎แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนสํวนหนึ่งด๎วยตัวเอง 

(4) การสร๎างความสัมพันธ๑กับผ๎ูทุกข๑ยากเดือดร๎อน ขอให๎ใช๎หลักมนุษย๑สัมพันธ๑ กลําวคือมีทําที
เป็นมิตร สุภาพ จริงใจและเต็มใจที่จะชํวยเหลือหรือชี้แนะบริการให๎แกํเขา 

การสร๎างความสัมพันธ๑กับผู๎รับการสงเคราะห๑นั้นเป็นบันไดขั้นแรกของการอาสาสมัคร
ชํวยงานประชาสงเคราะห๑ซึ่งสามารถเรียนรู๎และฝึกฝนได๎ 

4.การสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น
1. วัตถุประสงค์ของการสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น

กองสงเคราะห๑เด็กและบุคคลวัยรุํนได๎บริการด๎านตําง ๆ ให๎แกํเด็กอายุตั้งแตํแรกเกิด – 18 ปี ที่
ประสบปัญหาความเดือดร๎อนในกรณีตําง ๆ โดยมีวัตถุประสงค๑ ดังนี้ 

1.1 เพื่อให๎การสงเคราะห๑และคุ๎มครองสวัสดิภาพแกํเด็กที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร๎อนใน
ด๎านตําง ๆ ทั่วราชอาณาจักร 

1.2 เพื่อให๎การอุปการะเลี้ยงดู ให๎การศึกษาด๎านสามัญและด๎านการฝึกวิชาชีพ ตลอดจนอบรมบํม
นิสัยแก๎ไขปัญหาความประพฤติและปัญหาครอบครัวแกํเด็กกําพร๎า อนาถา ยากจน ขาดแคลน ถูกทอดทิ้ง 
ไร๎ท่ีพึ่ง เรํรํอน มีปัญหาความประพฤติ พิการทางรํางกายและทางสมองและทางปัญญาตลอดจนจัดหา
ครอบครัวใหมํให๎แกํเด็กที่ขาดบิดา มารดา และผู๎อุปการะเลี้ยงดู 

1.3 เพื่อสํงเสริมและคุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กที่รับบริการอยูํในสถานสงเคราะห๑เด็กและสถานรับเลี้ยง
ของเอกชน เพื่อให๎เด็กได๎รับการพัฒนาทั้งทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม 

1.4 เพื่อสํงเสริมการฝึกวิชาชีพสาขาตําง ๆ  ให๎แกํเด็กทั่วไปโดยจัดบริการและอํานวยความสะดวกใน
ด๎านตําง ๆ ให๎ ตลอดจนจัดหางานให๎เด็กที่สําเร็จการฝึกแล๎ว 

1.5 เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กท่ีมีปัญหาความประพฤติ เด็กพิการ หรือติดยาเสพติด ให๎สามารถ
ดํารงชีพโดยไมํเป็นภาระของสังคม 

1.6 เพื่อคุ๎มครองป้องกัน และแก๎ไขปัญหาเด็กท่ีตกเป็นเคร่ืองมือแสวงหาประโยชน๑โดยบุคคลที่
กระทําอันมิชอบด๎วยกฎหมาย 
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ชีพให๎พอแกํความต๎องการได๎ ก็จําเป็นจะต๎องดิ้นรนขวนขวายจนสุดความสามารถ เพื่อจะให๎ได๎มาซึ่งสิ่ง
ดังกลําว ไมํวําจะโดยความเหมาะสมถูกต๎องหรือไมํยํอมจะไมํคํานึงถึง ซึ่งจะมีผลกระทบตํอความผาสุขของ
สังคมโดยสํวนรวม ดังนั้น ภาระของรัฐบาลในการจัดหาซื้อบริการอันจําเป็นขั้นพื้นฐานให๎แกํประชาชนอยําง
พอเหมาะนั้น นับวําเป็นภาระผูกพันอันยิ่งใหญํตํอไปในอนาคต 

3. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับการสงเคราะห์
ลูกเสือสงเคราะห๑ซึ่งเป็นอาสาสมัครชํวยงานประชาสงเคราะห๑นั้นจะต๎องติดตํอสัมพันธ๑กับบุคคล

หลายประเภทซึ่งมีปัญหาความเดือดร๎อน ฉะนั้น การเรียนรู๎วิชามนุษยสัมพันธ๑ จึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อชํวยให๎
ลูกเสือนําความรู๎ไปใช๎สร๎างความสัมพันธ๑กับบุคคลเหลํานี้ได๎อยํางเหมาะสมตามวัตถุประสงค๑ของการอบรม 

มนุษยสัมพันธ๑คือวิชาที่วําด๎วยศาสตร๑และศิลปะในการเข๎ากับบุคคลอื่น และการสร๎างความสัมพันธ๑
อันดี เพื่อให๎ได๎มาซึ่งความรักใครํ นับถือ ความรํวมมือรํวมใจ ความจงรักภักดีและความสําเร็จถ๎าจะแปลตาม
ตัว คําวํา มนุษยสัมพันธ๑ ก็หมายถึงความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑นั่นเอง ความสัมพันธ๑นี้คือการพูดคุย ติดตํอ
สมาคม การอยูํด๎วยกัน ทํางานด๎วยกัน ฯลฯ 

แนวปฏิบัติต่อผู้รับการสงเคราะห์ 
ในที่นี้ จะได๎กลําวถึงแนวปฏิบัติของเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานประชาสงเคราะห๑ตํอผู๎รับการสงเคราะห๑ใน

ประการแรก ประการที่สองคือแนวปฏิบัติของลูกเสือสงเคราะห๑ในฐานะอาสาสมัครชี้แนะบริการ
ประชาสงเคราะห๑ให๎แกํผู๎ทุกข๑ยากเดือดร๎อน 

1. แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อผู้รับการสงเคราะห์ นอกจากแนวปฏิบัติที่สําคัญบางประการแกํ
ผู๎รับการสงเคราะห๑แตํละประเภทดังได๎กลําวข๎างต๎นไว๎แล๎ว โดยทั่วไปเจ๎าหน๎าที่จะยึดหลักการสังคม
สงเคราะห๑ในการปฏิบัติตํอผู๎รับการสงเคราะห๑ทุกประเภทดังนี้ คือ 

(1) ในการปฏิบัติงาน การชํวยให๎ผู๎รับการสงเคราะห๑มีความผาสกุหรือสามารถชํวยตนเองได๎ ไมํ
เป็นภาระแกํสังคมถือเป็นจุดหมายสําคญั เชํน คนชราก็เลี้ยงดูให๎มีความสุขในบั้นปลายของชีวิต ผู๎ประสบภัย
ก็ชํวยแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าจนกวําเขาจะชํวยตัวเองได๎ 

(2) ผู๎รับการสงเคราะห๑เป็นบุคคลที่ชํวยตัวเองไมํได๎ และมีปัญหาความเดือดร๎อน เจ๎าหน๎าที่จะ
ให๎การชํวยเหลือโดยไมํแบํงชั้นวรรณะ แตํจะพิจารณาชํวยเหลือตามปัญหาความเดือดร๎อนหรือชํวยให๎ตรง
กับความต๎องการของเขา 

(3) เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติตํอผู๎รับการสงเคราะห๑อยํางไมํมีอคติ แตํมีความเห็นอกเห็นใจเข๎าใจเขาและ
ใกล๎ชิดกับเขา มีความคิดวําทุกคนสามารถพัฒนาได๎ถ๎าได๎รับความชํวยเหลืออยํางถูกต๎อง มีการใช๎วิชาชีพ
ทางสังคมสงเคราะห๑มาชํวยเหลือแก๎ไขปัญหาของผู๎รับการสงเคราะห๑ใช๎วิชาการแพทย๑มาบําบัดรักษาหรือ
ฟื้นฟูปรับสภาพผู๎รับการสงเคราะห๑ให๎ชํวยตัวเองได๎ ไมํเป็นภาระแกํสังคมตํอไป 

2. ลูกเสือสังคมสงเคราะห์ความปฏิบัติตนในฐานะอาสาสมัครอย่างไร
(1) ศึกษาบริการที่กรมประชาสงเคราะห๑ให๎การชํวยเหลือแกํประชาชนผู๎ตกทุกข๑ไดย๎าก จากการ

อบรมครั้งนี้วําอยูํอยํางไรบ๎าง 
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(2) การแนะนํา ชี้ชํองทางให๎ผู๎ทุกข๑ยากเดือดร๎อนไปติดตํอขอความชํวยเหลือจากกรม
ประชาสงเคราะห๑ โปรดให๎ความรู๎แกํผู๎เดือดร๎อนโดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของผู๎จะขอรับบริการอยํางถูกต๎อง 
เพื่อป้องกันความเข๎าใจผิดและผิดพลาด 

(3) โปรดอยําให๎ความหวังแกํผู๎ทุกข๑ยากเดือดร๎อนเหลํานี้วํากรมประชาสงเคราะห๑สามารถแก๎ไข
ปัญหาทุกอยํางให๎เขาได๎ กรมประชาสงเคราะห๑จะชํวยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห๑ โดยชํวยให๎
เหมาะสมกับสภาพความเดือดร๎อน สติปัญญา ความสามารถ แนวถนัดที่เขามีอยูํและทรัพยากรที่มีอยูํ แตํผู๎
เดือดร๎อนก็ต๎องชํวยเหลือตนเองด๎วยเพื่อให๎เขาเกิดความภูมิใจวําได๎แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน สติปัญญา 
ความสามารถ แนวถนัดที่เขามีอยูํและทรัพยากรที่มีอยูํ แตํผู๎เดือดร๎อนก็ต๎องชํวยเหลือตนเองด๎วยเพื่อให๎เขา
เกิดความภาคภูมิใจวําได๎แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนสํวนหนึ่งด๎วยตัวเอง 

(4) การสร๎างความสัมพันธ๑กับผ๎ูทุกข๑ยากเดือดร๎อน ขอให๎ใช๎หลักมนุษย๑สัมพันธ๑ กลําวคือมีทําที
เป็นมิตร สุภาพ จริงใจและเต็มใจที่จะชํวยเหลือหรือชี้แนะบริการให๎แกํเขา 

การสร๎างความสัมพันธ๑กับผู๎รับการสงเคราะห๑นั้นเป็นบันไดขั้นแรกของการอาสาสมัคร
ชํวยงานประชาสงเคราะห๑ซึ่งสามารถเรียนรู๎และฝึกฝนได๎ 

4.การสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น
1. วัตถุประสงค์ของการสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น

กองสงเคราะห๑เด็กและบุคคลวัยรุํนได๎บริการด๎านตําง ๆ ให๎แกํเด็กอายุตั้งแตํแรกเกิด – 18 ปี ที่
ประสบปัญหาความเดือดร๎อนในกรณีตําง ๆ โดยมีวัตถุประสงค๑ ดังนี้ 

1.1 เพื่อให๎การสงเคราะห๑และคุ๎มครองสวัสดิภาพแกํเด็กที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร๎อนใน
ด๎านตําง ๆ ทั่วราชอาณาจักร 

1.2 เพื่อให๎การอุปการะเลี้ยงดู ให๎การศึกษาด๎านสามัญและด๎านการฝึกวิชาชีพ ตลอดจนอบรมบํม
นิสัยแก๎ไขปัญหาความประพฤติและปัญหาครอบครัวแกํเด็กกําพร๎า อนาถา ยากจน ขาดแคลน ถูกทอดทิ้ง 
ไร๎ที่พึ่ง เรํรํอน มีปัญหาความประพฤติ พิการทางรํางกายและทางสมองและทางปัญญาตลอดจนจัดหา
ครอบครัวใหมํให๎แกํเด็กที่ขาดบิดา มารดา และผู๎อุปการะเลี้ยงดู 

1.3 เพื่อสํงเสริมและคุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กที่รับบริการอยูํในสถานสงเคราะห๑เด็กและสถานรับเลี้ยง
ของเอกชน เพื่อให๎เด็กได๎รับการพัฒนาทั้งทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม 

1.4 เพื่อสํงเสริมการฝึกวิชาชีพสาขาตําง ๆ  ให๎แกํเด็กทั่วไปโดยจัดบริการและอํานวยความสะดวกใน
ด๎านตําง ๆ ให๎ ตลอดจนจัดหางานให๎เด็กที่สําเร็จการฝึกแล๎ว 

1.5 เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีปัญหาความประพฤติ เด็กพิการ หรือติดยาเสพติด ให๎สามารถ
ดํารงชีพโดยไมํเป็นภาระของสังคม 

1.6 เพื่อคุ๎มครองป้องกัน และแก๎ไขปัญหาเด็กที่ตกเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน๑โดยบุคคลท่ี
กระทําอันมิชอบด๎วยกฎหมาย 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
76

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 83 

งานที่ลูกเสือสามารถช่วยปฏิบัติได้ 
1. ในด้านการสงเคราะห์เด็ก

1.1แนะนําให๎ครอบครัวยากจนขาดแคลนที่มีเด็กอายุแรกเกิดถึง 18 ปี อยูํในความอุปการะ ซึ่ง
ประสบปัญหาด๎านการครองชีพ ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นมาติดตํอขอความชํวยเหลือที่กรม
ประชาสงเคราะห๑จังหวัดทั่วราชอาณาจักร 

1.2แนะนําให๎บุคคลที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเด็กกําพร๎าอนาถา ไร๎ที่พึ่งถูกทอดทิ้งหรือเด็กที่บิดา
มารดา ผู๎ปกครองไมํสามารถให๎การเลี้ยงดูเองได๎เพราะปัญหาความจําเป็นมาติดตํอของความชํวยเหลือที่
กรมประชาสงเคราะห๑ หรือที่ที่ทําการประชาสงเคราะห๑จังหวัดทั่วราชอาณาจักร 

1.3แนะนําให๎ครอบครัวที่มีฐานะดีไมํมีบุตร ให๎รับเด็กกําพร๎า อนาถาถูกทอดทิ้งไร๎ที่พึ่งในความ
อุประของสถานสงเคราะห๑เด็กไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม 

1.4แนะนําให๎ครอบครัวที่มีฐานะดีและมีความรักเด็ก ให๎รับเด็กกําพร๎าอนาถา ถูกทอดทิ้งไร๎ที่พึ่ง 
ในความอุปการะของสถานสงเคราะห๑เด็กไปอุปการะแบบฝากเลี้ยงตามบ๎าน 

1.5แนะนําให๎ครอบครัวยากจนซึ่งไมํอยูํในฐานะที่จะเลี้ยงดูเด็กได๎ตามควรแกํอัตภาพทําการ
คุมกําเนิด 

2. ในด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
2.1เมื่อพบเด็ดเรํรํอน เกเร ขอทาน ไร๎ที่พึ่ง ถูกทอดทิ้ง พลัดหลง หนีโรงเรียน มั่วสุมเลํนการ

พนัน เสพยาเสพติด เป็นแก๏งลักขโมย หรือถูกใช๎แรงงานโดยไมํเป็นธรรม หรือถูกทารุณด๎วยวิธีการตําง ๆ 
เข๎าไปในโรงรับจํานํา สถานบริการหรือสถานการค๎าประเวณี ประพฤติตนทํานองชู๎สาวในที่สาธารณะ เที่ยว
เตรํในเวลากลางคืนระหวํางเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุํงขึ้น หลบหนีจากสถานแรก
รับเด็กหรือสถานสงเคราะห๑เด็ก ก็ขอให๎โทรศัพท๑แจ๎งกรมประชาสงเคราะห๑ทราบที่หมายเลขโทรศัพท๑ 
2828618 หรือแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ตํารวจทราบโดยดํวน สําหรับตํางจังหวัดให๎แจ๎งที่ที่ทําการประชาสงเคราะห๑
จังหวัดทั่วราชอาณาจักร หรือตํารวจท๎องที่ 

2.2แนะนําให๎ครอบครัวที่มีเด็กซึง่มีปัญหาความประพฤติ ปัญหาด๎านการศึกษาเลําเรียน ปัญหา
ด๎านการประกอบอาชีพ มารับคําแนะนําปรึกษา และรับบริการที่เหมาะสมจากกองสงเคราะห๑ เด็กและบุคคล
วัยรุํน กรมประชาสงเคราะห๑ 

2.3เมื่อพบสถานที่เลี้ยงดูเด็กหรือบ๎านที่รับจ๎างเลี้ยงเด็กเกิน 5 คน ซึ่งไมํใชํโรงเรียนอนุบาล 
หรือสถานพยาบาล ก็ขอให๎แนะนําผู๎ประกอบการให๎มาติดตํอขอจดทะเบียนจัดตั้งให๎ถูกต๎องตามกฎหมายที่
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่อยูํ 618/1 ถนน นิคมมักกะสัน แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
10400 หมายเลขโทรศัพท๑ 02 255 5850 สําหรับในตํางจังหวัดแนะนําผู๎ประกอบการให๎ติดตํอขอจดทะเบียน
จัดตั้งให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย ที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัด 

5.การสงเคราะห์ครอบครัว คนชรา คนพิการ คนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง
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เหตุใดจึงต้องให้การสงเคราะห์บุคคลเหล่านี้ 
ในสมัยกํอนเมื่อเกิดมีคนตกทุกข๑ได๎ยาก ครอบครัว ญาติพี่น๎อง มิตรสหายที่อยูํใกล๎ชิดก็จะเอาใจใสํ

ชํวยเหลือตามกําลังความสามารถ นอกจากนี้แล๎ว วัดก็ได๎เป็นศูนย๑กลางความชํวยเหลือแกํประชาชนทั่วไป 
โดยเฉพาะคนยากจนมาแกํโบราณกาล เป็นต๎นวํา เป็นโรงเรียนสอนเด็ก ๆ เป็นที่พบปะทําบุญกุศลของ
ชาวบ๎านตามประเพณี 

ในสมัยปัจจุบัน สังคมเรายุํงเหยิงและมีปัญหามากมาย เชํน ในชนบท ชาวนาชาวไรํมีฐานะยากจน 
สภาพฝนแล๎ง น้ําทํวม ทําให๎เกษตรไมํได๎ผล ในเมืองก็มีปัญหาอาชญากรรม คนวํางงานยาเสพติด ฯลฯ คํา
ครองชีพสูงขึ้นเรื่อง ๆ สังคมเป็นแบบตัวใครตัวมันมากขึ้นเพราะทุกคนตํางก็ดิ้นรนเพื่อความอยูํ รอด การ
ชํวยเหลือกันระหวํางคนในครอบครัวหรือฉันท๑ญาติสนิทมิตรสหายลดน๎อยลงทุกที ดังนั้น รัฐบาลซึ่งมีหน๎าที่
บําบัดทุกข๑บํารุงสุขของประชาชนจึงต๎องยื่นมือเข๎ามาสงเคราะห๑บุคคลที่เดือดร๎อนทุกข๑ยาก เพื่อให๎เขามีชีวิต
อยูํในสังคมด๎วยความสุขเหมือนคนอื่น ๆ หนํวยราชการที่ ทําหน๎าที่ชํวยเหลือบุคคลเหลํานี้คือกรม
ประชาสงเคราะห๑ และหนํวยงานที่มีหน๎าที่รับผิดชอบชํวยเหลือครอบยากจนคนชราคนพิการทุพพลภาพ คน
ขอทานและคนไร๎ที่พึ่งก็คือ กองสวัสดิการสงเคราะห๑ 

ลูกเสือสงเคราะห์ช่วยงานสงเคราะห์ครอบครัวได้อย่างไร 
ถ๎าลูกเสือสงเคราะห๑พบเห็นครอบครัวยากจนที่เดือดร๎อน เพราะหัวหน๎าครอบครัวประสบเคราะห๑

กรรมดังที่กลําวมาแล๎ว โปรดแนะนําให๎ไปติดตํอขอความชํวยเหลือยังกรมประชาสงเคราะห๑ 
สถานที่ติดต่อ 

ในกรุงเทพมหานคร กองสวัสดิการสงเคราะห๑ ในบริเวณกรมประชาสงเคราะห๑สะพานขาว
ตํางจังหวัดที่ทําการประชาสงเคราะห๑จังหวัด ศาลากลางจังหวัด 

หลักฐาน 
เพื่อประกอบการพิจารณาชํวยเหลือ คือ บัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ๎านและหลักฐานอืน่ที่จําเป็น 

เชํน ใบรับรองแพทย๑แสดงวําหัวหน๎าครอบครัวเจ็บป่วย หรือใบมรณบัตร ถ๎าหัวหน๎าครอบครัวเสียชีวิตเป็น
ต๎น 
ลูกเสือสงเคราะห์ช่วยงานสงเคราะห์คนชราได้อย่างไร 

ถ๎าลูกเสือสงเคราะห๑ไปพบเห็นคนชราถูกทอดทิ้ง หรือฐานะครอบครัวยากจนมากหรือบางคนอยูํกับ
ลูกหลานไมํได๎รับความสุข โปรดแนะนําให๎คนชรานั้นไปติดตํอขอความชํวยเหลือยังกรมประชาสงเคราะห๑ 
สถานที่ติดต่อ 

กรุงเทพมหานคร กองสวัสดิการสงเคราะห๑ 
ตํางจังหวัด ติดตํอที่ประชาสงเคราะห๑จังหวัด ยกเว๎นจังหวัด 4 จังหวัดที่มีสถานสงเคราะห๑ตั้งอยูํ คือ 

เชียงใหมํ ชลบุรี ยะลา และนครราชสีมา ติดตํอได๎โดยตรงที่สถานสงเคราะห๑ และประชาสงเคราะห๑จังหวัด 
หลักฐานที่จําเป็น 
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งานที่ลูกเสือสามารถช่วยปฏิบัติได้ 
1. ในด้านการสงเคราะห์เด็ก

1.1แนะนําให๎ครอบครัวยากจนขาดแคลนที่มีเด็กอายุแรกเกิดถึง 18 ปี อยูํในความอุปการะ ซึ่ง
ประสบปัญหาด๎านการครองชีพ ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นมาติดตํอขอความชํวยเหลือที่กรม
ประชาสงเคราะห๑จังหวัดทั่วราชอาณาจักร 

1.2แนะนําให๎บุคคลที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเด็กกําพร๎าอนาถา ไร๎ที่พึ่งถูกทอดทิ้งหรือเด็กที่บิดา
มารดา ผู๎ปกครองไมํสามารถให๎การเลี้ยงดูเองได๎เพราะปัญหาความจําเป็นมาติดตํอของความชํวยเหลือที่
กรมประชาสงเคราะห๑ หรือที่ที่ทําการประชาสงเคราะห๑จังหวัดทั่วราชอาณาจักร 

1.3แนะนําให๎ครอบครัวที่มีฐานะดีไมํมีบุตร ให๎รับเด็กกําพร๎า อนาถาถูกทอดทิ้งไร๎ที่พึ่งในความ
อุประของสถานสงเคราะห๑เด็กไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม 

1.4แนะนําให๎ครอบครัวที่มีฐานะดีและมีความรักเด็ก ให๎รับเด็กกําพร๎าอนาถา ถูกทอดทิ้งไร๎ที่พึ่ง 
ในความอุปการะของสถานสงเคราะห๑เด็กไปอุปการะแบบฝากเลี้ยงตามบ๎าน 

1.5แนะนําให๎ครอบครัวยากจนซึ่งไมํอยูํในฐานะที่จะเลี้ยงดูเด็กได๎ตามควรแกํอัตภาพทําการ
คุมกําเนิด 

2. ในด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
2.1เมื่อพบเด็ดเรํรํอน เกเร ขอทาน ไร๎ที่พึ่ง ถูกทอดทิ้ง พลัดหลง หนีโรงเรียน มั่วสุมเลํนการ

พนัน เสพยาเสพติด เป็นแก๏งลักขโมย หรือถูกใช๎แรงงานโดยไมํเป็นธรรม หรือถูกทารุณด๎วยวิธีการตําง ๆ 
เข๎าไปในโรงรับจํานํา สถานบริการหรือสถานการค๎าประเวณี ประพฤติตนทํานองชู๎สาวในที่สาธารณะ เที่ยว
เตรํในเวลากลางคืนระหวํางเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุํงขึ้น หลบหนีจากสถานแรก
รับเด็กหรือสถานสงเคราะห๑เด็ก ก็ขอให๎โทรศัพท๑แจ๎งกรมประชาสงเคราะห๑ทราบที่หมายเลขโทรศัพท๑ 
2828618 หรือแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ตํารวจทราบโดยดํวน สําหรับตํางจังหวัดให๎แจ๎งที่ที่ทําการประชาสงเคราะห๑
จังหวัดทั่วราชอาณาจักร หรือตํารวจท๎องที่ 

2.2แนะนําให๎ครอบครัวที่มีเด็กซึง่มีปัญหาความประพฤติ ปัญหาด๎านการศึกษาเลําเรียน ปัญหา
ด๎านการประกอบอาชีพ มารับคําแนะนําปรึกษา และรับบริการที่เหมาะสมจากกองสงเคราะห๑ เด็กและบุคคล
วัยรุํน กรมประชาสงเคราะห๑ 

2.3เมื่อพบสถานที่เลี้ยงดูเด็กหรือบ๎านที่รับจ๎างเลี้ยงเด็กเกิน 5 คน ซึ่งไมํใชํโรงเรียนอนุบาล 
หรือสถานพยาบาล ก็ขอให๎แนะนําผู๎ประกอบการให๎มาติดตํอขอจดทะเบียนจัดตั้งให๎ถูกต๎องตามกฎหมายที่
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่อยูํ 618/1 ถนน นิคมมักกะสัน แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
10400 หมายเลขโทรศัพท๑ 02 255 5850 สําหรับในตํางจังหวัดแนะนําผู๎ประกอบการให๎ติดตํอขอจดทะเบียน
จัดตั้งให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย ที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัด 

5.การสงเคราะห์ครอบครัว คนชรา คนพิการ คนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง

84 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

เหตุใดจึงต้องให้การสงเคราะห์บุคคลเหล่านี้ 
ในสมัยกํอนเมื่อเกิดมีคนตกทุกข๑ได๎ยาก ครอบครัว ญาติพี่น๎อง มิตรสหายที่อยูํใกล๎ชิดก็จะเอาใจใสํ

ชํวยเหลือตามกําลังความสามารถ นอกจากนี้แล๎ว วัดก็ได๎เป็นศูนย๑กลางความชํวยเหลือแกํประชาชนทั่วไป 
โดยเฉพาะคนยากจนมาแกํโบราณกาล เป็นต๎นวํา เป็นโรงเรียนสอนเด็ก ๆ เป็นที่พบปะทําบุญกุศลของ
ชาวบ๎านตามประเพณี 

ในสมัยปัจจุบัน สังคมเรายุํงเหยิงและมีปัญหามากมาย เชํน ในชนบท ชาวนาชาวไรํมีฐานะยากจน 
สภาพฝนแล๎ง น้ําทํวม ทําให๎เกษตรไมํได๎ผล ในเมืองก็มีปัญหาอาชญากรรม คนวํางงานยาเสพติด ฯลฯ คํา
ครองชีพสูงขึ้นเรื่อง ๆ สังคมเป็นแบบตัวใครตัวมันมากขึ้นเพราะทุกคนตํางก็ดิ้นรนเพื่อความอยูํ รอด การ
ชํวยเหลือกันระหวํางคนในครอบครัวหรือฉันท๑ญาติสนิทมิตรสหายลดน๎อยลงทุกที ดังนั้น รัฐบาลซึ่งมีหน๎าที่
บําบัดทุกข๑บํารุงสุขของประชาชนจึงต๎องยื่นมือเข๎ามาสงเคราะห๑บุคคลที่เดือดร๎อนทุกข๑ยาก เพื่อให๎เขามีชีวิต
อยูํในสังคมด๎วยความสุขเหมือนคนอื่น ๆ หนํวยราชการที่ ทําหน๎าที่ชํวยเหลือบุคคลเหลํานี้คือกรม
ประชาสงเคราะห๑ และหนํวยงานที่มีหน๎าที่รับผิดชอบชํวยเหลือครอบยากจนคนชราคนพิการทุพพลภาพ คน
ขอทานและคนไร๎ที่พึ่งก็คือ กองสวัสดิการสงเคราะห๑ 

ลูกเสือสงเคราะห์ช่วยงานสงเคราะห์ครอบครัวได้อย่างไร 
ถ๎าลูกเสือสงเคราะห๑พบเห็นครอบครัวยากจนที่เดือดร๎อน เพราะหัวหน๎าครอบครัวประสบเคราะห๑

กรรมดังที่กลําวมาแล๎ว โปรดแนะนําให๎ไปติดตํอขอความชํวยเหลือยังกรมประชาสงเคราะห๑ 
สถานที่ติดต่อ 

ในกรุงเทพมหานคร กองสวัสดิการสงเคราะห๑ ในบริเวณกรมประชาสงเคราะห๑สะพานขาว
ตํางจังหวัดที่ทําการประชาสงเคราะห๑จังหวัด ศาลากลางจังหวัด 

หลักฐาน 
เพื่อประกอบการพิจารณาชํวยเหลือ คือ บัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ๎านและหลักฐานอืน่ที่จําเป็น 

เชํน ใบรับรองแพทย๑แสดงวําหัวหน๎าครอบครัวเจ็บป่วย หรือใบมรณบัตร ถ๎าหัวหน๎าครอบครัวเสียชีวิตเป็น
ต๎น 
ลูกเสือสงเคราะห์ช่วยงานสงเคราะห์คนชราได้อย่างไร 

ถ๎าลูกเสือสงเคราะห๑ไปพบเห็นคนชราถูกทอดทิ้ง หรือฐานะครอบครัวยากจนมากหรือบางคนอยูํกับ
ลูกหลานไมํได๎รับความสุข โปรดแนะนําให๎คนชรานั้นไปติดตํอขอความชํวยเหลือยังกรมประชาสงเคราะห๑ 
สถานที่ติดต่อ 

กรุงเทพมหานคร กองสวัสดิการสงเคราะห๑ 
ตํางจังหวัด ติดตํอที่ประชาสงเคราะห๑จังหวัด ยกเว๎นจังหวัด 4 จังหวัดที่มีสถานสงเคราะห๑ตั้งอยูํ คือ 

เชียงใหมํ ชลบุรี ยะลา และนครราชสีมา ติดตํอได๎โดยตรงที่สถานสงเคราะห๑ และประชาสงเคราะห๑จังหวัด 
หลักฐานที่จําเป็น 

  5. กำรสงเครำะหค์รอบครวั คนชรำ คนพิกำร คนขอทำนและคนไร้ท่ีพ่ึง
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ใบรับรองแพทย๑ ใบแจ๎งผลการเอ๏กซ๑เรย๑ปอด และสําเนาทะเบียนบ๎าน (ถ๎ามี) 
ใบสังคมสงเคราะห๑จะออกไปเยี่ยมบ๎าน สอบข๎อเท็จจริงเพื่อพิจารณารับเฉพาะคนชราที่เดอืดร๎อนจริง ๆ 

เข๎าอยูํในสถานสงเคราะห๑ 

6.การสงเคราะห์คนพิการ
คนพิการ คือบุคคลที่ไมํสมประกอบทางรํางกายและจิตใจ จนไมํสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

ศึกษาเลําเรียน หรือทํางานได๎ดีเหมือนกับคนปกติ ความบกพรํองทางรํางกาย เชํน หูหนวก ตาบอด แขนขา
พิการ ความบกพรํองทางจิตใจ เชํน เป็นโรคจิตประสาท 

ลูกเสือสงเคราะห์จะช่วยงานสงเคราะห์คนพิการได้อย่างไร 
1. คนพิการไร้ญาติขาดที่พึ่ง เมื่อลูกเสือพบเห็นคนพิการไร๎ที่อยูํหรือถูกทอดทิ้งถ๎าอยูํใน

กรุงเทพมหานคร ติดตํอขอความชํวยเหลือที่ กองสวัสดิการสงเคราะห๑ สําหรับลูกเสือที่อยูํตํางจังหวัดให๎
ติดตํอประชาสงเคราะห๑จังหวัด เมื่อกรมประชาสงเคราะห๑ทําการสอบข๎อเท็จจริงแล๎วปรากฏวําไร๎ญาติขาดที่
พึ่งจริง ๆ จึงจะรับเข๎าอุปการะในสถานสงเคราะห๑ 

2. คนพิการที่ต้องการฝึกอาชีพคนพิการมีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติครบตามที่
กําหนดไว๎ และต๎องการจะฝึกอาชีพ ลูกเสือควรจะแนะนําให๎ไปติดตํอที่กองสวัสดิการสงเคราะห๑ กรม
ประชาสงเคราะห๑ คนพิการที่อยูํตํางจังหวัดติดตํอที่ที่ทําการประชาสงเคราะห๑จังหวัด ศาลากลางจังหวัด  
สําหรับรายที่ยากจนไมํอาจเดินทางไปติดตํอประชาสงเคราะห๑จังหวัดได๎ ขอให๎ติดตํอกับอําเภอท๎องที่อาศัย
อยูํ หลักฐานตําง ๆ มีสําเนาทะเบียนบ๎าน รูปถําย ใบรับรองแพทย๑ หลักฐานแสดงพื้นความรู๎ 

3. คนพิการขอความช่วยเหลือเครื่องช่วยคนพิการหรืออวัยวะเทียม ผู๎พิการที่จะได๎รับความ
ชํวยเหลือต๎องยากจนจริง ๆ และได๎รับคําวินิจฉัยจากแพทย๑วําหากใช๎เครื่องชํวยเหลืออวัยวะเทียมแล๎วจะ
เป็นประโยชน๑ สามารถมีงานมีรายได๎เลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได๎มิใชํเพื่อความสวยงาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ลูกเสือแนะนําให๎คนพิการไปติดตํอได๎ที่กองสวัสดิการสงเคราะห๑ ตํางจั งหวัดติดตํอได๎ที่
อําเภอที่อาศัยอยูํ หลักฐานที่สําคัญคือเอกสารคําวินิจฉัยจากแพทย๑ สําเนาทะเบียนบ๎าน 

4. ช่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือคนพิการ เพื่อให๎มีผู๎บริจาคชํวยเหลือคนพิการเป็นจํานวน
มาก ซึ่งต๎องการเครื่องชํวยเหลืออวัยวะเทียมอยูํในขณะนี้ ในกรุงเทพมหานครติดตํอบริจาคได๎ที่กอง
สวัสดิการสงเคราะห๑ กรมประชาสงเคราะห๑ ตํางจังหวัด ติดตํอที่ประชาสงเคราะห๑จังหวัด 

7.การสงเคราะห์ขอทานและคนไร้ที่พึ่ง 
การสงเคราะห๑คนขอทาน การขอทานเป็นการผิดกฎหมาย ซึ่งคนทั่วไปมักจะไมํทราบตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 กําหนดไว๎วํา “การขอทรัพย๑สินของผู๎อื่นโดยไมํได๎ทําการงาน
อยํางใด หรือให๎ทรัพย๑สินอยํางใดตอบแทน และไมํใชํขอกันในระหวํางญาติสนิทมิตรสหายให๎ถือวําเป็น
ขอทาน” นอกจานนี้ “การขับร๎อง ดีด สี ตรี เป่า แสดงการละเลํนตําง ๆ โดยขอทรัพย๑สินตามแตํคนฟังคนดู
จะสมัครใจให๎” ก็เรียกวําเป็นการขอทานเชํนเดียวกัน 
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กฎหมายนี้ กําหนดให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจเป็นผู๎ที่มีอํานาจจับกุมคนขอทาน กรมประชาสงเคราะห๑ไมํมี
อํานาจหน๎าที่จะจับกุม ต๎องออกจับรํวมกับตํารวจ แล๎วนําคนขอทานสํงสถานสงเคราะห๑คนไร๎ที่พึ่งเพื่อ
ควบคุมตัวไว๎ และอบรมสั่งสอนไมํให๎ประพฤติเป็นคนขอทานอีก รวมทั้งให๎การฝึกอาชีพ เชํน เกษตรกรรม 
ป่าไม๎ ชํางโลหะ จักสาน งานโยธา ฯลฯ เพื่อจะได๎รู๎จักการทํางาน และมีอาชีพเมื่อปลดปลํอยจากสถาน
สงเคราะห๑ไปแล๎ว อนึ่ง คนขอทานที่เป็นโรคจิต โรคเรื้อน หรือโรคติดตํอถูกสํงไปกระทรวงสาธารณสุข  

ระยะเวลาควบคุมตัว เมื่อถูกจับกุมครั้งแรกคนขอทานต๎องถูกควบคุมตัวไว๎ไมํน๎อยกวํา 1 เดือน 
ครั้งที่สองควบคุมตัวไว๎ไมํน๎อยกวํา 6 เดือน ครั้งที่สามไมํน๎อยกวํา 1 ปี 

การสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง สถานสงเคราะห๑ไร๎ที่พึ่งนอกจากจะควบคุมตัวคนขอทานไว๎แล๎วยังรับ
อุปการะคนยากจน ไมํมีที่อยูํอาศัย หรือถูกทอดทิ้งทั้งชายและหญิง อายุ 17 ปี ขึ้นและไมํมีโรคติดตํอด๎วย 

สถานสงเคราะห๑ไร๎ที่พึ่งปัจจุบันมี 4 แหํง คือ 
ภาคกลาง สถานสงเคราะห๑คนไร๎ที่พึ่งธัญบุรี ปทุมธานี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต๎  
ภาคเหนือ 

สถานสงเคราะห๑คนไร๎ที่พึ่งบ๎านเมตตา นครราชสีมา 
สถานสงเคราะห๑คนไร๎ที่พึ่งกุํมสะแก เพชรบุรี 
สถานสงเคราะห๑คนไร๎ที่พึ่งศรีสุคตและวังทอง พิษณุโลก 

ลูกเสือสงเคราะห์จะช่วยงานสงเคราะห์คนขอทาน คนไร้ที่พึ่งได้อย่างไร 
1. หากพบเห็นคนขอทานโปรดวํากลําวตักเตือนให๎ทราบวําการขอทานผิดกฎหมายจะถูก

เจ๎าหน๎าที่ตํารวจจับสํงไปควบคุมตัวไว๎ในสถานสงเคราะห๑ 
2. หากพบเห็นคนไร๎ญาติขาดมิตร ไมํมีที่อยูํอาศัยในกรุงเทพมหานคร โปรดแนะนําให๎ไปติดตํอรับ

ความชํวยเหลือได๎ที่กองสวัสดิการสงเคราะห๑ ตํางจังหวัดแนะนําให๎ไปติดตํอ อําเภอ หรือประชาสงเคราะห๑
จังหวัด 

8. การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

“ภัย” ตามความหมายในด๎านการสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยหมายถึง พฤติการณ๑อยํางใดอยํางหนึ่งที่ทํา
ให๎ประชาชนต๎องได๎รับความทุกข๑ยากเดือดร๎อน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากความผันผวนของธรรมชาติ หรือ
มีคนทําให๎เกิดขึ้นด๎วยความตั้งใจหรือไมํก็ตาม 

กองสงเคราะห๑ผ๎ูประสบภัย กรมประชาสงเคราะห๑ มีหน๎าที่รับผิดชอบสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยพิบัติ
ตําง ๆ ทั่วราชอาณาจักรดังนี้ 

1. อัคคีภัย
2. ภัยธรรมชาติ (อาทิ อุทกภัย วาตภัย)
3. ราษฎรอัตคัดขาดแคลนข๎าวบริโภค

ตี

งาม

ก
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ใบรับรองแพทย๑ ใบแจ๎งผลการเอ๏กซ๑เรย๑ปอด และสําเนาทะเบียนบ๎าน (ถ๎ามี) 
ใบสังคมสงเคราะห๑จะออกไปเยี่ยมบ๎าน สอบข๎อเท็จจริงเพื่อพิจารณารับเฉพาะคนชราที่เดอืดร๎อนจริง ๆ 

เข๎าอยูํในสถานสงเคราะห๑ 

6.การสงเคราะห์คนพิการ
คนพิการ คือบุคคลที่ไมํสมประกอบทางรํางกายและจิตใจ จนไมํสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

ศึกษาเลําเรียน หรือทํางานได๎ดีเหมือนกับคนปกติ ความบกพรํองทางรํางกาย เชํน หูหนวก ตาบอด แขนขา
พิการ ความบกพรํองทางจิตใจ เชํน เป็นโรคจิตประสาท 

ลูกเสือสงเคราะห์จะช่วยงานสงเคราะห์คนพิการได้อย่างไร 
1. คนพิการไร้ญาติขาดที่พึ่ง เมื่อลูกเสือพบเห็นคนพิการไร๎ที่อยูํหรือถูกทอดทิ้งถ๎าอยูํใน

กรุงเทพมหานคร ติดตํอขอความชํวยเหลือที่ กองสวัสดิการสงเคราะห๑ สําหรับลูกเสือที่อยูํตํางจังหวัดให๎
ติดตํอประชาสงเคราะห๑จังหวัด เมื่อกรมประชาสงเคราะห๑ทําการสอบข๎อเท็จจริงแล๎วปรากฏวําไร๎ญาติขาดที่
พึ่งจริง ๆ จึงจะรับเข๎าอุปการะในสถานสงเคราะห๑ 

2. คนพิการที่ต้องการฝึกอาชีพคนพิการมีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติครบตามที่
กําหนดไว๎ และต๎องการจะฝึกอาชีพ ลูกเสือควรจะแนะนําให๎ไปติดตํอที่กองสวัสดิการสงเคราะห๑ กรม
ประชาสงเคราะห๑ คนพิการที่อยูํตํางจังหวัดติดตํอที่ที่ทําการประชาสงเคราะห๑จังหวัด ศาลากลางจังหวัด  
สําหรับรายที่ยากจนไมํอาจเดินทางไปติดตํอประชาสงเคราะห๑จังหวัดได๎ ขอให๎ติดตํอกับอําเภอท๎องที่อาศัย
อยูํ หลักฐานตําง ๆ มีสําเนาทะเบียนบ๎าน รูปถําย ใบรับรองแพทย๑ หลักฐานแสดงพื้นความรู๎ 

3. คนพิการขอความช่วยเหลือเครื่องช่วยคนพิการหรืออวัยวะเทียม ผู๎พิการที่จะได๎รับความ
ชํวยเหลือต๎องยากจนจริง ๆ และได๎รับคําวินิจฉัยจากแพทย๑วําหากใช๎เครื่องชํวยเหลืออวัยวะเทียมแล๎วจะ
เป็นประโยชน๑ สามารถมีงานมีรายได๎เลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได๎มิใชํเพื่อความสวยงาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ลูกเสือแนะนําให๎คนพิการไปติดตํอได๎ที่กองสวัสดิการสงเคราะห๑ ตํางจั งหวัดติดตํอได๎ที่
อําเภอที่อาศัยอยูํ หลักฐานที่สําคัญคือเอกสารคําวินิจฉัยจากแพทย๑ สําเนาทะเบียนบ๎าน 

4. ช่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือคนพิการ เพื่อให๎มีผู๎บริจาคชํวยเหลือคนพิการเป็นจํานวน
มาก ซึ่งต๎องการเครื่องชํวยเหลืออวัยวะเทียมอยูํในขณะนี้ ในกรุงเทพมหานครติดตํอบริจาคได๎ที่กอง
สวัสดิการสงเคราะห๑ กรมประชาสงเคราะห๑ ตํางจังหวัด ติดตํอที่ประชาสงเคราะห๑จังหวัด 

7.การสงเคราะห์ขอทานและคนไร้ที่พึ่ง 
การสงเคราะห๑คนขอทาน การขอทานเป็นการผิดกฎหมาย ซึ่งคนทั่วไปมักจะไมํทราบตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 กําหนดไว๎วํา “การขอทรัพย๑สินของผู๎อื่นโดยไมํได๎ทําการงาน
อยํางใด หรือให๎ทรัพย๑สินอยํางใดตอบแทน และไมํใชํขอกันในระหวํางญาติสนิทมิตรสหายให๎ถือวําเป็น
ขอทาน” นอกจานนี้ “การขับร๎อง ดีด สี ตรี เป่า แสดงการละเลํนตําง ๆ โดยขอทรัพย๑สินตามแตํคนฟังคนดู
จะสมัครใจให๎” ก็เรียกวําเป็นการขอทานเชํนเดียวกัน 
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กฎหมายนี้ กําหนดให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจเป็นผู๎ที่มีอํานาจจับกุมคนขอทาน กรมประชาสงเคราะห๑ไมํมี
อํานาจหน๎าที่จะจับกุม ต๎องออกจับรํวมกับตํารวจ แล๎วนําคนขอทานสํงสถานสงเคราะห๑คนไร๎ที่พึ่งเพื่อ
ควบคุมตัวไว๎ และอบรมสั่งสอนไมํให๎ประพฤติเป็นคนขอทานอีก รวมทั้งให๎การฝึกอาชีพ เชํน เกษตรกรรม 
ป่าไม๎ ชํางโลหะ จักสาน งานโยธา ฯลฯ เพื่อจะได๎รู๎จักการทํางาน และมีอาชีพเมื่อปลดปลํอยจากสถาน
สงเคราะห๑ไปแล๎ว อนึ่ง คนขอทานที่เป็นโรคจิต โรคเรื้อน หรือโรคติดตํอถูกสํงไปกระทรวงสาธารณสุข  

ระยะเวลาควบคุมตัว เมื่อถูกจับกุมครั้งแรกคนขอทานต๎องถูกควบคุมตัวไว๎ไมํน๎อยกวํา 1 เดือน 
ครั้งที่สองควบคุมตัวไว๎ไมํน๎อยกวํา 6 เดือน ครั้งที่สามไมํน๎อยกวํา 1 ปี 

การสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง สถานสงเคราะห๑ไร๎ที่พึ่งนอกจากจะควบคุมตัวคนขอทานไว๎แล๎วยังรับ
อุปการะคนยากจน ไมํมีที่อยูํอาศัย หรือถูกทอดทิ้งทั้งชายและหญิง อายุ 17 ปี ขึ้นและไมํมีโรคติดตํอด๎วย 

สถานสงเคราะห๑ไร๎ที่พึ่งปัจจุบันมี 4 แหํง คือ 
ภาคกลาง สถานสงเคราะห๑คนไร๎ที่พึ่งธัญบุรี ปทุมธานี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต๎  
ภาคเหนือ 

สถานสงเคราะห๑คนไร๎ที่พึ่งบ๎านเมตตา นครราชสีมา 
สถานสงเคราะห๑คนไร๎ที่พึ่งกุํมสะแก เพชรบุรี 
สถานสงเคราะห๑คนไร๎ที่พึ่งศรีสุคตและวังทอง พิษณุโลก 

ลูกเสือสงเคราะห์จะช่วยงานสงเคราะห์คนขอทาน คนไร้ที่พึ่งได้อย่างไร 
1. หากพบเห็นคนขอทานโปรดวํากลําวตักเตือนให๎ทราบวําการขอทานผิดกฎหมายจะถูก

เจ๎าหน๎าที่ตํารวจจับสํงไปควบคุมตัวไว๎ในสถานสงเคราะห๑ 
2. หากพบเห็นคนไร๎ญาติขาดมิตร ไมํมีที่อยูํอาศัยในกรุงเทพมหานคร โปรดแนะนําให๎ไปติดตํอรับ

ความชํวยเหลือได๎ที่กองสวัสดิการสงเคราะห๑ ตํางจังหวัดแนะนําให๎ไปติดตํอ อําเภอ หรือประชาสงเคราะห๑
จังหวัด 

8. การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

“ภัย” ตามความหมายในด๎านการสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยหมายถึง พฤติการณ๑อยํางใดอยํางหนึ่งที่ทํา
ให๎ประชาชนต๎องได๎รับความทุกข๑ยากเดือดร๎อน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากความผันผวนของธรรมชาติ หรือ
มีคนทําให๎เกิดขึ้นด๎วยความตั้งใจหรือไมํก็ตาม 

กองสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัย กรมประชาสงเคราะห๑ มีหน๎าที่รับผิดชอบสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยพิบัติ
ตําง ๆ ทั่วราชอาณาจักรดังนี้ 

1. อัคคีภัย
2. ภัยธรรมชาติ (อาทิ อุทกภัย วาตภัย)
3. ราษฎรอัตคัดขาดแคลนข๎าวบริโภค

ต�ารวจ
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4. ราษฎรผู๎ได๎รับความเสียหายเนื่องจากการปฏิบัติกรของผู๎กํอการร๎ายคอมมิวนิสต๑หรือกองกําลัง
จากภายนอกประเทศ 

5. ราษฎรประสบอากาศหนาวจัดผิดปกติ
6. ชํวยราษฎรผ๎ูตกทุกข๑ได๎ยากทั้งในและนอกประเทศให๎กลับภูมิลําเนาเดิม
7. ราษฎรขาดแคลนน้ําบริโภคในฤดูร๎อน
8. ราษฎรยากจนในถิ่นทุรกันดารหํางไกลคมนาคม

จากหน๎าที่ความรับผิดชอบดังกลําวข๎างต๎นอาจจะสรุปได๎วํา งานสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยของกรม
ประชาสงเคราะห๑นั้น ให๎ความชํวยเหลือแกํประชาชนผู๎ประสบความทุกข๑ยากโดยแบํงเป็นกลุํมตามลักษณะ
ของภัยพิบัติได๎ 3 กลุํมดังนี้ 

กลุ่มแรก ราษฎรประสบสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ ได๎แกํ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย การอัตคัด
ขาดแคลนข๎าวบริโภค การขาดแคลนน้ําบริโภคและให๎สอยในกรณีฉุกเฉินหรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ ซึ่งเกิดกับ
ประชาชนเป็นจํานวนมาก 

กลุ่มที่สอง ประสบภัยจากผลทางการเมืองภายในและภายนอกประเทศ ได๎แกํ ผู๎ประสบภัย
เนื่องจากการกระทําของผู๎กํอการร๎ายคอมมิวนิสต๑ และผู๎ประสบภัยเนื่องจากการกระทําของกองกําลัง
ภายนอกประเทศ เชํน กรณีเขมรแดงบุกรุกทําลายชีวิตและทรัพย๑สินของราษฎรไทยตามชายแดนด๎าน
กัมพูชา 

กลุ่มที่สาม เป็นภัยทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎แกํ การชํวยเหลือให๎คนไทยที่ถูกหลอกลวงและไปตก
ทุกข๑ได๎ยากในตํางถิ่นให๎กลับภูมิลําเนาเดิม ซึ่งมีทั้งตกทุกข๑ได๎ยากภายในประเทศและไปตกทุกข๑ได๎ยากใน
ตํางประเทศ รวมถึงการชํวยเหลือราษฎรในท๎องที่หํางไกลคมนาคม โดยรํวมมือกับหนํวยปฏิบัติการพิเศษ
ของจังหวัดตําง ๆ 

กระบวนการทํางานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ทํางานเกี่ยวกับภัยพิบัติตําง ๆ มิได๎มีความหมาย
เฉพาะในแงํขอการสงเคราะห๑ชํวยเหลือเทํานั้น หากจะต๎องมีการป้องกันเตรียมพร๎อมไปจนถึงขึ้นดําเนินงาน
สงเคราะห๑และฟื้นฟู สิ่งเหลํานี้จะเป็นวงจรที่ปฏิบัติตํอเนื่องกันอยํางไมํขาดสาย มีหนํวยงานหลายฝ่ายของ
รัฐบาลรับผิดชอบแบํงแยกหน๎าที่กันปฏิบัติ จึงต๎องมีการประสานงานกันทั้งต๎องมีการปรับปรุงแก๎ไข
ข๎อบกพรํองในแตํละครั้งเสมอ เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจและมองเห็นลักษณะวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ผู๎ประสบภัยได๎ชัดแจ๎ง จึงจําเป็นต๎องศึกษาถึงขบวนการในการทํางานเสียกํอนในทางวิชาการแบํงระยะการ
ทํางานออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1. ระยะก่อนเกิดภัย ได๎แกํการศึกษาค๎นคว๎า วิจัยถึงสาเหตุที่ทําให๎เกิดภัย ขนาดและความ
ร๎ายแรงของภัย เพื่อนํามาวางแผนการป้องกันหรือลดอันตรายให๎น๎อยลง การทํางานระยะนี้เป็นเรื่องทาง
เทคนิควิชาการโดยเฉพาะ ซึ่งรวมไปถึงการเตรียมสรรพกําลังเพื่อตํอต๎านหรือบรรเทาภัย ตลอดจนการ
ฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่และอาสาสมัครเพื่อทํางานชํวยเหลือผู๎ประสบภัยด๎วย 

88 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

2. ระยะกําลังเกิดภัย ได๎แกํ การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว๎ในระยะที่ 1 สํวนใหญํงานในระยะนี้
เป็นเร่ืองของการตํอต๎านภัยและระงับภัย คือทําให๎ภัยสงบโดยเร็วหรือลดอันตรายให๎น๎อยลง ได๎แกํ การ
ดับเพลิง การรื้อถอน การซํอมแซมเขื่อน ทํานบ การชํวยชีวิตคนและสัตว๑ การอพยพทรัพย๑สนไปในที่
ปลอดภัย ระยะนี้เป็นการทํางานของหนํวยกู๎ภัยซึ่งสํวนใหญํได๎แกํ ตํารวจ ทหาร และเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครอง 

3. ระยะที่ภัยเพิ่งสงบ คือภัยนั้นหมดฤทธิเ์ดชไมเํป็นอันตรายตํอไปอีก การทํางานในระยะนี้ ได๎แกํ
การบรรเทาทุกข๑เฉพาะหน๎าด๎วยการแจกอาหาร เครื่องนุํงหํม จัดการรักษาพยาบาล จัดที่พักอาศัยชั่วคราว 
ระยะนี้เป็นระยะซึ่งเจ๎าหน๎าที่กรมประชาสงเคราะห๑จะเข๎าไปปฏิบัติงานพร๎อมกับองค๑การกุศลตําง ๆ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร๎อนเฉพาะหน๎าของผู๎ประสบภัย 

4. ระยะฟื้นฟูได๎แกํ การรื้อถอนสิ่งสลักหักพัง การซํอมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน๑ เชํน ถนน
หนทาง สะพาน เขื่อนทํานบ และพนักกั้นน้ํา ให๎ประชาชนได๎ใช๎ประโยชน๑โดยเร็วที่สุด การวางผังเมือง การ
สงเคราะห๑อาชีพและอื่น ๆ เป็นงานใหญํที่ต๎องอาศัยหนํวยงานหลายฝ่ายชํวยกันทําตามหน๎าที่ 

สําหรับงานในหน๎าที่ซึ่ง เป็นสํวนความรับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห๑นั้น เมื่อดูตาม
กระบวนการแล๎วจะต๎องปฏิบัติทั้ง 4 ขั้นตอน แตํงานหลักหรือหน๎าที่โดยตรงแล๎วจะอยูํในระยะที่ 3 สํวนระยะ
สั้น ๆ เป็นระยะกํอนเกิดภัยนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทําแผนเตรียมพร๎อมทางด๎านกําลังคน วัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือเครื่องใช๎ในการทํางาน การประสานงานเพื่อแสวงหาทรัพยากรจากทั้งหนํวยงานของรัฐและเอกชน 
นอกจากนี้ ในระยะฟื้นฟู กรมประชาสงเคราะห๑ก็จะเข๎าไปรํวมกับหนํวยงานอื่น ๆ เชํน การอพยพราษฎร
กลับถ่ินเดิม และการเยี่ยมเยียนติดตามผล เพื่อให๎ความชํวยเหลือตามหลักสังคมสงเคราะห๑ เป็นต๎น ในสํวน
ระยะที่ตํอต๎านภัยนั้น กรมประชาสงเคราะห๑ก็อาจจะเป็นผ๎ูสนับสนุนในด๎านเครื่องมือเครื่องใช๎ เชํนรถยนต๑ 
เรือท๎องแบน ตามกําลังความสามารถที่มีอยูํเทํานั้น 

9. การออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การเตรียมการออกหน่วย 

เนื่องจากงานบริการด๎านสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยเป็นงานที่จะต๎องถึงมือประชาชนผู๎ประสบความ
เดือดร๎อนอยํางทั่วถึง จึงต๎องยึดหลัก 3 ประการ คือ 

รวดเร็ว หมายถึงบริการสงเคราะห๑ที่ต๎องถึงมือประชาชนด๎วยความรวดเร็วทันตํอเหตุการณ๑ที่เป็น
ความจําเป็นเฉพาะหน๎า 

ระเบียบ บริการนั้นจะต๎องปฏิบัติอยํางมีระเบียบ หมายถึงการปฏิบัติงานโดยดําเนินการอยําง
ถูกต๎องตามระเบียบหลักเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ 

เรียบร้อย การปฏิบัติงานนั้นจะต๎องมีความเรียบร๎อย หมายถึงให๎บริการแกํประชาชนอยํางทั่วถึงกัน
ตามควรแกํฐานานุรูป ไมํสับสนวุํนวาย และสร๎างความเข๎าใจอันดีแกํประชาชนด๎วย 

ฉะนั้น เพื่อให๎การบริการสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยได๎ผลตามเป้าหมาย จะต๎องมีการเตรียมพร๎อมขณะที่
ยังไมํมีภัยเกิดขึ้น ดังนั้นสิ่งสําคัญในชํวงนี้คือการวางแผนสําหรับปฏิบัติงานให๎พร๎อมสรรพทั้งด๎านกําลังคน 
วัสดุอุปกรณ๑ เครื่องมือเครื่องใช๎ในการทํางาน สิ่งเหลํานี้จะต๎องมีและพร๎อมเสมอที่จะใช๎ได๎ทันที 

ใช้การขาดแคลนน�้าบรโิภคและใชส้อยใน
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4. ราษฎรผู๎ได๎รับความเสียหายเนื่องจากการปฏิบัติกรของผู๎กํอการร๎ายคอมมิวนิสต๑หรือกองกําลัง
จากภายนอกประเทศ 

5. ราษฎรประสบอากาศหนาวจัดผิดปกติ
6. ชํวยราษฎรผ๎ูตกทุกข๑ได๎ยากทั้งในและนอกประเทศให๎กลับภูมิลําเนาเดิม
7. ราษฎรขาดแคลนน้ําบริโภคในฤดูร๎อน
8. ราษฎรยากจนในถิ่นทุรกันดารหํางไกลคมนาคม

จากหน๎าที่ความรับผิดชอบดังกลําวข๎างต๎นอาจจะสรุปได๎วํา งานสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยของกรม
ประชาสงเคราะห๑นั้น ให๎ความชํวยเหลือแกํประชาชนผู๎ประสบความทุกข๑ยากโดยแบํงเป็นกลุํมตามลักษณะ
ของภัยพิบัติได๎ 3 กลุํมดังนี้ 

กลุ่มแรก ราษฎรประสบสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ ได๎แกํ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย การอัตคัด
ขาดแคลนข๎าวบริโภค การขาดแคลนน้ําบริโภคและให๎สอยในกรณีฉุกเฉินหรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ ซึ่งเกิดกับ
ประชาชนเป็นจํานวนมาก 

กลุ่มที่สอง ประสบภัยจากผลทางการเมืองภายในและภายนอกประเทศ ได๎แกํ ผู๎ประสบภัย
เนื่องจากการกระทําของผู๎กํอการร๎ายคอมมิวนิสต๑ และผู๎ประสบภัยเนื่องจากการกระทําของกองกําลัง
ภายนอกประเทศ เชํน กรณีเขมรแดงบุกรุกทําลายชีวิตและทรัพย๑สินของราษฎรไทยตามชายแดนด๎าน
กัมพูชา 

กลุ่มที่สาม เป็นภัยทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎แกํ การชํวยเหลือให๎คนไทยที่ถูกหลอกลวงและไปตก
ทุกข๑ได๎ยากในตํางถิ่นให๎กลับภูมิลําเนาเดิม ซึ่งมีทั้งตกทุกข๑ได๎ยากภายในประเทศและไปตกทุกข๑ได๎ยากใน
ตํางประเทศ รวมถึงการชํวยเหลือราษฎรในท๎องที่หํางไกลคมนาคม โดยรํวมมือกับหนํวยปฏิบัติการพิเศษ
ของจังหวัดตําง ๆ 

กระบวนการทํางานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ทํางานเกี่ยวกับภัยพิบัติตําง ๆ มิได๎มีความหมาย
เฉพาะในแงํขอการสงเคราะห๑ชํวยเหลือเทํานั้น หากจะต๎องมีการป้องกันเตรียมพร๎อมไปจนถึงขึ้นดําเนินงาน
สงเคราะห๑และฟื้นฟู สิ่งเหลํานี้จะเป็นวงจรที่ปฏิบัติตํอเนื่องกันอยํางไมํขาดสาย มีหนํวยงานหลายฝ่ายของ
รัฐบาลรับผิดชอบแบํงแยกหน๎าที่กันปฏิบัติ จึงต๎องมีการประสานงานกันทั้งต๎องมีการปรับปรุงแก๎ไข
ข๎อบกพรํองในแตํละครั้งเสมอ เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจและมองเห็นลักษณะวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ผู๎ประสบภัยได๎ชัดแจ๎ง จึงจําเป็นต๎องศึกษาถึงขบวนการในการทํางานเสียกํอนในทางวิชาการแบํงระยะการ
ทํางานออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1. ระยะก่อนเกิดภัย ได๎แกํการศึกษาค๎นคว๎า วิจัยถึงสาเหตุที่ทําให๎เกิดภัย ขนาดและความ
ร๎ายแรงของภัย เพื่อนํามาวางแผนการป้องกันหรือลดอันตรายให๎น๎อยลง การทํางานระยะนี้เป็นเรื่องทาง
เทคนิควิชาการโดยเฉพาะ ซึ่งรวมไปถึงการเตรียมสรรพกําลังเพื่อตํอต๎านหรือบรรเทาภัย ตลอดจนการ
ฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่และอาสาสมัครเพื่อทํางานชํวยเหลือผู๎ประสบภัยด๎วย 
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2. ระยะกําลังเกิดภัย ได๎แกํ การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว๎ในระยะที่ 1 สํวนใหญํงานในระยะนี้
เป็นเร่ืองของการตํอต๎านภัยและระงับภัย คือทําให๎ภัยสงบโดยเร็วหรือลดอันตรายให๎น๎อยลง ได๎แกํ การ
ดับเพลิง การรื้อถอน การซํอมแซมเขื่อน ทํานบ การชํวยชีวิตคนและสัตว๑ การอพยพทรัพย๑สนไปในท่ี
ปลอดภัย ระยะนี้เป็นการทํางานของหนํวยกู๎ภัยซึ่งสํวนใหญํได๎แกํ ตํารวจ ทหาร และเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครอง 

3. ระยะที่ภัยเพิ่งสงบ คือภัยนั้นหมดฤทธิเ์ดชไมเํป็นอันตรายตํอไปอีก การทํางานในระยะนี้ ได๎แกํ
การบรรเทาทุกข๑เฉพาะหน๎าด๎วยการแจกอาหาร เครื่องนุํงหํม จัดการรักษาพยาบาล จัดที่พักอาศัยชั่วคราว 
ระยะนี้เป็นระยะซึ่งเจ๎าหน๎าที่กรมประชาสงเคราะห๑จะเข๎าไปปฏิบัติงานพร๎อมกับองค๑การกุศลตําง ๆ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร๎อนเฉพาะหน๎าของผู๎ประสบภัย 

4. ระยะฟื้นฟูได๎แกํ การรื้อถอนสิ่งสลักหักพัง การซํอมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน๑ เชํน ถนน
หนทาง สะพาน เขื่อนทํานบ และพนักกั้นน้ํา ให๎ประชาชนได๎ใช๎ประโยชน๑โดยเร็วที่สุด การวางผังเมือง การ
สงเคราะห๑อาชีพและอื่น ๆ เป็นงานใหญํที่ต๎องอาศัยหนํวยงานหลายฝ่ายชํวยกันทําตามหน๎าที่ 

สําหรับงานในหน๎าที่ซึ่ง เป็นสํวนความรับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห๑นั้น เมื่อดูตาม
กระบวนการแล๎วจะต๎องปฏิบัติทั้ง 4 ขั้นตอน แตํงานหลักหรือหน๎าที่โดยตรงแล๎วจะอยูํในระยะที่ 3 สํวนระยะ
สั้น ๆ เป็นระยะกํอนเกิดภัยนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทําแผนเตรียมพร๎อมทางด๎านกําลังคน วัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือเครื่องใช๎ในการทํางาน การประสานงานเพื่อแสวงหาทรัพยากรจากทั้งหนํวยงานของรัฐและเอกชน 
นอกจากนี้ ในระยะฟื้นฟู กรมประชาสงเคราะห๑ก็จะเข๎าไปรํวมกับหนํวยงานอื่น ๆ เชํน การอพยพราษฎร
กลับถ่ินเดิม และการเยี่ยมเยียนติดตามผล เพื่อให๎ความชํวยเหลือตามหลักสังคมสงเคราะห๑ เป็นต๎น ในสํวน
ระยะที่ตํอต๎านภัยนั้น กรมประชาสงเคราะห๑ก็อาจจะเป็นผู๎สนับสนุนในด๎านเครื่องมือเครื่องใช๎ เชํนรถยนต๑ 
เรือท๎องแบน ตามกําลังความสามารถที่มีอยูํเทํานั้น 

9. การออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การเตรียมการออกหน่วย 

เนื่องจากงานบริการด๎านสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยเป็นงานที่จะต๎องถึงมือประชาชนผู๎ประสบความ
เดือดร๎อนอยํางทั่วถึง จึงต๎องยึดหลัก 3 ประการ คือ 

รวดเร็ว หมายถึงบริการสงเคราะห๑ที่ต๎องถึงมือประชาชนด๎วยความรวดเร็วทันตํอเหตุการณ๑ที่เป็น
ความจําเป็นเฉพาะหน๎า 

ระเบียบ บริการนั้นจะต๎องปฏิบัติอยํางมีระเบียบ หมายถึงการปฏิบัติงานโดยดําเนินการอยําง
ถูกต๎องตามระเบียบหลักเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ 

เรียบร้อย การปฏิบัติงานนั้นจะต๎องมีความเรียบร๎อย หมายถึงให๎บริการแกํประชาชนอยํางทั่วถึงกัน
ตามควรแกํฐานานุรูป ไมํสับสนวุํนวาย และสร๎างความเข๎าใจอันดีแกํประชาชนด๎วย 

ฉะนั้น เพื่อให๎การบริการสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยได๎ผลตามเป้าหมาย จะต๎องมีการเตรียมพร๎อมขณะที่
ยังไมํมีภัยเกิดขึ้น ดังนั้นสิ่งสําคัญในชํวงนี้คือการวางแผนสําหรับปฏิบัติงานให๎พร๎อมสรรพทั้งด๎านกําลังคน 
วัสดุอุปกรณ๑ เครื่องมือเครื่องใช๎ในการทํางาน สิ่งเหลํานี้จะต๎องมีและพร๎อมเสมอที่จะใช๎ได๎ทันที 

และพนงั

สนิ
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การประสานงานและการแสวงหาทรัพยากรจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ก็
เป็นสิ่งที่ต๎องจัดทําไว๎ให๎พร๎อมในระยะนี้ด๎วย โดยจัดทําเป็นโครงการและแผนปฏิบัติงานด๎านตําง ๆ รวมทั้ง
แผนปฏิบัติงานรํวมกันในการสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยกับเอกชน 

การเตรียมการนี้ควรจะได๎จัดแบํงเป็น 2 ขั้น คือ 
i.การวางแผนปฏิบัติงานตลอดจนการกําหนดหน๎าที่
ii.การปฏิบัติการเมื่อทราบขําววํามีสาธารณภัย

การเตรียมการในข้ันที่ 1คือการวางแผนปฏิบัติงานนั้น ควรจะได๎ดําเนินการแตํเนิ่น ๆ และได๎มี
การซักซ๎อม แก๎ไข ปรับปรุงแผนการให๎เหมาะสมรัดกุมยิ่งขึ้นอยูํเสมอ โดยมีการกําหนดจัดแบํงหน๎าที่การ
ปฏิบัติงาน การประสานงานระหวํางหนํวยตําง ๆ ที่มีหน๎าที่ปฏิบัติงาน เมื่อเกิดสาธรณภัยขึ้น และมีการ
ประชุมซักซ๎อมปรับปรุงวิธีดําเนินการให๎มีสมรรถภาพยิ่งขึ้นเสมอ การวางแผนปฏิบัติงานตลอดจนกําหนด
หน๎าที่ ดังนี้ 

ก. ทําแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให๎การปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ทุกฝ่ายสามารถรํวมมือประสานการ
ปฏิบัติงานด๎วยความเรียบร๎อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดอํานาจหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่แตํละคน
ไว๎ให๎ชัดเลย ตั้งแตํขั้นเตรียมเอกสาร เตรียมสิ่งของสําหรับแจก เครื่องมือเครื่องใช๎ยานพาหนะ ฯ จนถึงขั้น
ออกปฏิบัติงาน และให๎มีการตรวจสอบความพร๎อมอยูํเสมอ 

ข. ติดตามขําวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ๑และสภาพอากาศในพื้นที่ภาคตําง ๆ ซึ่งอาจมีความ
โน๎มเอียง ทําให๎เกิดสาธารณภัยขึ้นได๎ 

ค. จัดหาและตรวจสอบของสํารองจําย ๆ เชํน เสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํม มุ๎ง ผ๎าหํม วัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือตําง ๆ ที่ใช๎ออกหนํวยให๎ครบถ๎วนพร๎อมที่จะออกปฏิบัติงาน 

ง. ทําแผนประสานงานและอํานวยความสะดวกแกํหนํวยราชการและองค๑การสังคมสงเคราะห๑
เอกชน ในการให๎การสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัย ให๎คําแนะนําปรึกษาและสํงเสริมสนับสนุนให๎องค๑การเอกชน
ดําเนินงานสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยอยํางถูกต๎องตามหลักการสังคมสงเคราะห๑และเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล 

จ. สํารวจแหลํงทรัพยากรด๎านกําลังคน อาสาสมัคร อาสาสมัคร เครื่องมือเครื่องใช๎ เชํน รถดับเพลิง 
รถบรรทุกน้ํา ฯลฯ ของหนํวยราชการและองค๑การเอกชน โดยจัดทําทะเบียนไว๎เป็นหมวดหมูํ เพื่อให๎สะดวก
ในการติดตํอประสานงานและขอรับการสนับสนุน 

ฉ. เตรียมแผนการปฏิบัติงานแผนที่ 2 (แผนเสริมหรือสํงกําลังบํารุง) เพราะแผนการออกปฏิบัติงาน
ตามแผนที่ 1 อาจไมํสมบูรณ๑พอ เมื่อออกปฏิบัติงานอาจจะมีข๎อบกพรํอง เชํน สิ่งของที่นําไปจํายไมํเพียงพอ 
จะต๎องติดตํอฝ่ายพัสดุเบิกสิ่งของได๎ทันทีที่ต๎องการ หรือจัดกําลังเจ๎าหน๎าที่ เครื่องมือเครื่องใช๎ไปเสริมให๎
เพียงพอแกํการปฏิบัติงาน 

การเตรียมการขั้นที่ 2 การปฏิบัติการเมื่อทราบขําววํามีสาธารณภัยเกิดขึ้นนั้นเจ๎าหน๎าที่ทุกฝ่ายเริ่ม
ดําเนินการและเตรียมการในหน๎าที่ของตนให๎พร๎อมที่จะรับสถานการณ๑เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานเหลํานี้ถ๎าออก
ปฏิบัติงานได๎รวดเร็ว มีสมรรถภาพ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนของการชํวยเหลือรวมทั้งติดตาม

90 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

ผลการชํวยเหลือในระยะตํอมา จะทําให๎ผู๎ประสบภัยผํอนคลายความเดือดร๎อนลงตามสมควร และสามารรถ
ชํวยเหลือตนเองได๎ในที่สุด การปฏิบัติการเมื่อทราบขําววํามีสาธารณภัยเกิดขึ้นดังนี้ 

1) แจ๎งขําวสารเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ให๎รายงานเหตุขั้นต๎นตํอผู๎บังคับบัญชา ตามลําดับ และเจ๎าขําว
ให๎องค๑การสังคมสงเคราะห๑เอกชนทราบ 

2) การจัดเจ๎าหน๎าที่ออกหนํวย ฯ ให๎หัวหน๎างานเป็นหัวหน๎าหนํวย เว๎นแตํผู๎บังคับบัญชา หนํวย
เหนือจะสั่งการเป็นอยํางอื่น ๆ เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานแบํงเป็น 2 หนํวย ได๎แกํเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานสนาม คือ
ออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย และเจ๎าหน๎าที่ประจําหนํวยที่ตั้งปกติ 

3) การออกไปตรวจบริเวณที่เกิดเหตุ อาจกําหนดตัวเจ๎าหน๎าที่ไว๎หลายคนให๎ความคลํองตัวเพื่อ
สํารวจความเสียหายขั้นต๎น วําภัยนั้นมากน๎อยเพียงใด เกิดขึ้นกับชุมชนอยํางไร จําเป็นต๎องจัดหนํวยออกไป
ชํวยเหลือขนาดไหน และจะตั้งหนํวยชํวยเหลือ ณ ที่ใด 

4) การจัดยานพาหนะบรรทุกเพื่อลําเลียงขนสํงสิ่งของและเจ๎าหน๎าที่ เชํน รถยนต๑บรรทุกขนาด
ใหญํ เรือท๎องแบน ฯ 

5) การเปิดหีบหํอและตรวจเสื้อผ๎าเครื่องนุํงหํม และสิ่งของสําหรับออกหนํวย เชํน มุ๎ง ผ๎าหํม เสื้อผ๎า
และอาหารแห๎ง ฯลฯ ให๎พร๎อมที่จะบริการแกํผู๎ประสบภัย 

6) จัดเครื่องมือเครื่องใช๎ และอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการออกหนํวย ฯ เชํน เครื่องขยายเสียง โต๏ะ เก๎าอี้
เต๎นท๑ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า วิทยุสนาม ให๎เหมาะสมกับพื้นที่ 

7) แจ๎งหนํวยประชาสัมพันธ๑เพื่อทําภาพยนตร๑ ภาพนิ่ง ทําขําวเผยแพรํแกํสื่อมวลชนและประชาชน
8) ทําบันทึกขออนุมัติออกหนํวย การทําขําววิทยุ โทรทัศน๑ และทําบันทึกรายงานเสนอหนํวยเหนือ
9) จัดเลี้ยงอาหาร (ถ๎าจําเป็น) เพราะได๎มีการตกลงในแผนปฏิบัติงานรํวมกันไว๎แล๎ววําให๎เป็น

ภาระหน๎าท่ีขององค๑การอื่น ๆ แตํกรมประชาสงเคราะห๑ก็จะต๎องเตรียมพร๎อมให๎สนับสนุน หากเกินขีด
ความสามารถขององค๑การเอกชนเหลํานั้น หรือภัยพิบัติเกิดขึ้นพร๎อมกันหลายแหํงในเวลาเดียวกัน 

10) เมื่อภัยสงบแล๎วพิจารณาวางแผนรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเป็นเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองและ
มูลนิธิการกุศลตําง ๆ เพื่อให๎การชํวยเหลือระยะยาว จัดหาที่อยูํอาศัยชั่วคราว จัดหางาน หรือที่ทํากินให๎แกํ
ผู๎ประสบภัยที่สิ้นเนื้อประดาตัว หรือพิจารณาให๎การชํวยเหลือในกรณีอื่น ๆ ที่จําเป็นตํอไปรวมทั้งจัดสํงนัก
สังคมสงเคราะห๑ไปเยี่ยมเยียนให๎คําแนะนําปรึกษาแก๎ปัญหาตําง ๆ เพิ่มเติมตามความจําเป็นแตํละกรณี ๆ 
ไป 

การปฏิบัติให๎ปฏิบัติตามความเหมาะสมแกํเหตุการณ๑ แตํควรปฏิบัติไปพร๎อม ๆ กันทุกข๎อ (ถ๎ามี
กําลังเจ๎าหน๎าที่พอ) 

การเก็บรักษา ควบคุม และลําเลียงวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ในการออกหน่วย 
เนื่องจากการปฏิบัติงานสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยเป็นงานที่มีลักษณะพิเศษ ดังนั้น การปฏิบัติงานจึง

ต๎องกําหนดนโยบายไว๎เป็นหลัก 3 ประการดังนี้ 

1. การวางแผนปฏบิตังิานตลอดจนการก�าหนดหน้าที่

2. การปฏบิตักิารเมือ่ทราบขา่ววา่มสีาธารณภยั

 จ. ส�ารวจแหลง่ทรพัยากรดา้นก�าลงัคน อาสาสมคัร เครือ่งมอืเครือ่งใช ้เชน่ รถดบัเพลงิ รถบรรทกุน�้า ฯลฯ 

ของหน่วยราชการและองคก์ารเอกชน โดยจดัท�าทะเบยีนไวเ้ป็นหมวดหมู ่เพือ่ใหส้ะดวกในการตดิต่อประสานงาน

และขอรบัการสนบัสนุน



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
83

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 89 

การประสานงานและการแสวงหาทรัพยากรจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ก็
เป็นสิ่งที่ต๎องจัดทําไว๎ให๎พร๎อมในระยะนี้ด๎วย โดยจัดทําเป็นโครงการและแผนปฏิบัติงานด๎านตําง ๆ รวมทั้ง
แผนปฏิบัติงานรํวมกันในการสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยกับเอกชน 

การเตรียมการนี้ควรจะได๎จัดแบํงเป็น 2 ขั้น คือ 
i.การวางแผนปฏิบัติงานตลอดจนการกําหนดหน๎าที่
ii.การปฏิบัติการเมื่อทราบขําววํามีสาธารณภัย

การเตรียมการในข้ันที่ 1คือการวางแผนปฏิบัติงานนั้น ควรจะได๎ดําเนินการแตํเนิ่น ๆ และได๎มี
การซักซ๎อม แก๎ไข ปรับปรุงแผนการให๎เหมาะสมรัดกุมยิ่งขึ้นอยูํเสมอ โดยมีการกําหนดจัดแบํงหน๎าที่การ
ปฏิบัติงาน การประสานงานระหวํางหนํวยตําง ๆ ที่มีหน๎าที่ปฏิบัติงาน เมื่อเกิดสาธรณภัยขึ้น และมีการ
ประชุมซักซ๎อมปรับปรุงวิธีดําเนินการให๎มีสมรรถภาพยิ่งขึ้นเสมอ การวางแผนปฏิบัติงานตลอดจนกําหนด
หน๎าที่ ดังนี้ 

ก. ทําแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให๎การปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ทุกฝ่ายสามารถรํวมมือประสานการ
ปฏิบัติงานด๎วยความเรียบร๎อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดอํานาจหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่แตํละคน
ไว๎ให๎ชัดเลย ตั้งแตํขั้นเตรียมเอกสาร เตรียมสิ่งของสําหรับแจก เครื่องมือเครื่องใช๎ยานพาหนะ ฯ จนถึงขั้น
ออกปฏิบัติงาน และให๎มีการตรวจสอบความพร๎อมอยูํเสมอ 

ข. ติดตามขําวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ๑และสภาพอากาศในพื้นที่ภาคตําง ๆ ซึ่งอาจมีความ
โน๎มเอียง ทําให๎เกิดสาธารณภัยขึ้นได๎ 

ค. จัดหาและตรวจสอบของสํารองจําย ๆ เชํน เสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํม มุ๎ง ผ๎าหํม วัสดุอุปกรณ๑ 
เครื่องมือตําง ๆ ที่ใช๎ออกหนํวยให๎ครบถ๎วนพร๎อมที่จะออกปฏิบัติงาน 

ง. ทําแผนประสานงานและอํานวยความสะดวกแกํหนํวยราชการและองค๑การสังคมสงเคราะห๑
เอกชน ในการให๎การสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัย ให๎คําแนะนําปรึกษาและสํงเสริมสนับสนุนให๎องค๑การเอกชน
ดําเนินงานสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยอยํางถูกต๎องตามหลักการสังคมสงเคราะห๑และเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล 

จ. สํารวจแหลํงทรัพยากรด๎านกําลังคน อาสาสมัคร อาสาสมัคร เครื่องมือเครื่องใช๎ เชํน รถดับเพลิง 
รถบรรทุกน้ํา ฯลฯ ของหนํวยราชการและองค๑การเอกชน โดยจัดทําทะเบียนไว๎เป็นหมวดหมูํ เพื่อให๎สะดวก
ในการติดตํอประสานงานและขอรับการสนับสนุน 

ฉ. เตรียมแผนการปฏิบัติงานแผนที่ 2 (แผนเสริมหรือสํงกําลังบํารุง) เพราะแผนการออกปฏิบัติงาน
ตามแผนที่ 1 อาจไมํสมบูรณ๑พอ เมื่อออกปฏิบัติงานอาจจะมีข๎อบกพรํอง เชํน สิ่งของที่นําไปจํายไมํเพียงพอ 
จะต๎องติดตํอฝ่ายพัสดุเบิกสิ่งของได๎ทันทีที่ต๎องการ หรือจัดกําลังเจ๎าหน๎าที่ เครื่องมือเครื่องใช๎ไปเสริมให๎
เพียงพอแกํการปฏิบัติงาน 

การเตรียมการขั้นที่ 2 การปฏิบัติการเมื่อทราบขําววํามีสาธารณภัยเกิดขึ้นนั้นเจ๎าหน๎าที่ทุกฝ่ายเริ่ม
ดําเนินการและเตรียมการในหน๎าที่ของตนให๎พร๎อมที่จะรับสถานการณ๑เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานเหลํานี้ถ๎าออก
ปฏิบัติงานได๎รวดเร็ว มีสมรรถภาพ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนของการชํวยเหลือรวมทั้งติดตาม
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ผลการชํวยเหลือในระยะตํอมา จะทําให๎ผู๎ประสบภัยผํอนคลายความเดือดร๎อนลงตามสมควร และสามารรถ
ชํวยเหลือตนเองได๎ในที่สุด การปฏิบัติการเมื่อทราบขําววํามีสาธารณภัยเกิดขึ้นดังนี้ 

1) แจ๎งขําวสารเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ให๎รายงานเหตุขั้นต๎นตํอผู๎บังคับบัญชา ตามลําดับ และเจ๎าขําว
ให๎องค๑การสังคมสงเคราะห๑เอกชนทราบ 

2) การจัดเจ๎าหน๎าที่ออกหนํวย ฯ ให๎หัวหน๎างานเป็นหัวหน๎าหนํวย เว๎นแตํผู๎บังคับบัญชา หนํวย
เหนือจะสั่งการเป็นอยํางอื่น ๆ เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานแบํงเป็น 2 หนํวย ได๎แกํเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานสนาม คือ
ออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย และเจ๎าหน๎าที่ประจําหนํวยที่ตั้งปกติ 

3) การออกไปตรวจบริเวณที่เกิดเหตุ อาจกําหนดตัวเจ๎าหน๎าที่ไว๎หลายคนให๎ความคลํองตัวเพื่อ
สํารวจความเสียหายขั้นต๎น วําภัยนั้นมากน๎อยเพียงใด เกิดขึ้นกับชุมชนอยํางไร จําเป็นต๎องจัดหนํวยออกไป
ชํวยเหลือขนาดไหน และจะตั้งหนํวยชํวยเหลือ ณ ที่ใด 

4) การจัดยานพาหนะบรรทุกเพื่อลําเลียงขนสํงสิ่งของและเจ๎าหน๎าที่ เชํน รถยนต๑บรรทุกขนาด
ใหญํ เรือท๎องแบน ฯ 

5) การเปิดหีบหํอและตรวจเสื้อผ๎าเครื่องนุํงหํม และสิ่งของสําหรับออกหนํวย เชํน มุ๎ง ผ๎าหํม เสื้อผ๎า
และอาหารแห๎ง ฯลฯ ให๎พร๎อมที่จะบริการแกํผู๎ประสบภัย 

6) จัดเครื่องมือเครื่องใช๎ และอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการออกหนํวย ฯ เชํน เครื่องขยายเสียง โต๏ะ เก๎าอี้
เต๎นท๑ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า วิทยุสนาม ให๎เหมาะสมกับพื้นที่ 

7) แจ๎งหนํวยประชาสัมพันธ๑เพื่อทําภาพยนตร๑ ภาพนิ่ง ทําขําวเผยแพรํแกํสื่อมวลชนและประชาชน
8) ทําบันทึกขออนุมัติออกหนํวย การทําขําววิทยุ โทรทัศน๑ และทําบันทึกรายงานเสนอหนํวยเหนือ
9) จัดเลี้ยงอาหาร (ถ๎าจําเป็น) เพราะได๎มีการตกลงในแผนปฏิบัติงานรํวมกันไว๎แล๎ววําให๎เป็น

ภาระหน๎าที่ขององค๑การอื่น ๆ แตํกรมประชาสงเคราะห๑ก็จะต๎องเตรียมพร๎อมให๎สนับสนุน หากเกินขีด
ความสามารถขององค๑การเอกชนเหลํานั้น หรือภัยพิบัติเกิดขึ้นพร๎อมกันหลายแหํงในเวลาเดียวกัน 

10) เมื่อภัยสงบแล๎วพิจารณาวางแผนรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเป็นเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองและ
มูลนิธิการกุศลตําง ๆ เพื่อให๎การชํวยเหลือระยะยาว จัดหาที่อยูํอาศัยชั่วคราว จัดหางาน หรือที่ทํากินให๎แกํ
ผู๎ประสบภัยที่สิ้นเนื้อประดาตัว หรือพิจารณาให๎การชํวยเหลือในกรณีอื่น ๆ ที่จําเป็นตํอไปรวมทั้งจัดสํงนัก
สังคมสงเคราะห๑ไปเยี่ยมเยียนให๎คําแนะนําปรึกษาแก๎ปัญหาตําง ๆ เพิ่มเติมตามความจําเป็นแตํละกรณี ๆ 
ไป 

การปฏิบัติให๎ปฏิบัติตามความเหมาะสมแกํเหตุการณ๑ แตํควรปฏิบัติไปพร๎อม ๆ กันทุกข๎อ (ถ๎ามี
กําลังเจ๎าหน๎าที่พอ) 

การเก็บรักษา ควบคุม และลําเลียงวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ในการออกหน่วย 
เนื่องจากการปฏิบัติงานสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยเป็นงานที่มีลักษณะพิเศษ ดังนั้น การปฏิบัติงานจึง

ต๎องกําหนดนโยบายไว๎เป็นหลัก 3 ประการดังนี้ 

กำรเกบ็รกัษำ ควบคมุ และล�ำเลียงวสัด ุเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรออกหน่วย

 เน่ืองจากการปฏิบตัิงานสงเคราะห์ผู้ประสบภยัเป็นงานที่มลีษัณะพเิศษ ดงันัน้ การปฏิบตัิงานจงึ 

ตอ้งก�าหนดนโยบายไวเ้ป็นหลกั 3 ประการ ดงัน้ี

และแจง้ขา่ว
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1. ปัญหาเฉพาะหน๎า คือ ให๎การสงเคราะห๑ประชาชนผู๎ประสบภัยโดยเน๎นหนักในปัญหาเฉพาะหน๎า
เพื่อเป็นการผํอนคลายความเดือดร๎อน แล๎วดําเนินการติดตามผลเพื่อฟื้นฟูผู๎ประสบภัยให๎ชํวยตนเองได๎ตาม
หลักวิชาการสังคมสงเคราะห๑ 

2. ประสิทธิภาพ คือ ให๎การสงเคราะห๑แกํประชาชนอยํางถูกต๎องรวดเร็วทันทีตํอเหตุการณ๑และ
ประหยัด 

3. ประสานงาน คือการดําเนินงานในฐานะแหลํงกลางการบรรเทาทุกข๑ระหวํางรัฐบาลและเอกชน
เพื่อเป็นการสอดคล๎องกับนโยบายดังกลําว การปฏิบัติงานในด๎านนี้จําเป็นต๎องกระทําอยํางมี

ประสิทธิภาพ งานเก็บรักษา ควบคุม และลําเลียงวัสดุครุภัณฑ๑ในการออกหนํวยนี้เสมือนกับการสํงกําลัง
บํารุงในการทํางานทั้งหมด จึงจัดได๎วํากระบวนการทํางานนี้เป็นหัวใจสําคัญยิ่ง เพราะงานนี้ต๎องสนองปัญหา
เฉพาะหน๎าของประชาชน หากหยํอนประสิทธิภาพก็จะกํอให๎เกิดความเสียหายและทําความล๎มเหลวให๎แกํ
งานได๎ 

ดังนั้น จึงจําเป็นต๎องกําหนดขอบขํายให๎แนํชัดวํา ในการปฏิบัติงานสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยนั้นมีวัสดุ 
เครื่องมือเครื่องใช๎อยํางไรบ๎าง รวมไปถึงระบบในการเตรียมการจัดหา เก็บรักษา ตลอดถึงการนําออกใช๎สอย
ในการทํางานด๎วย 

วัสดุในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
หากจะจําแนกวัสดุในการบรรเทาทุกข๑ตามลักษณะการจําแนกเป็นหมวดหมูํในทางวิชาการบริหาร

พัสดุแล๎วก็จะไมํเป็นการคลํองตัว ดังนั้น ในที่นี้จะแบํงหมวดหมูํวัสดุโดยอาศัยแนวทาง และการใช๎สอยเป็น
หลัก ดังนี้ 
วัสดุในการบรรเทาทุกข์ 

เทําที่ปรากฏในงานสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยโดยทั่วไป แบํงเป็นประเภทใหญํ ๆ ได๎ 5 ประเภท คือ 
1. วัสดุประเภทเครื่องใช้และผ้าชนิดต่าง ๆ ได๎แกํ เครื่องนุํงหํม เชํน เสื้อผ๎า ผ๎าขาวม๎า ผ๎าหํม

นอน นอกจากนั้น ยังได๎แกํเครื่องใช๎ประเภทตําง ๆ อีก เชํน รองเท๎า ยาสีฟัน เครื่องครัว ถังน้ํา ขันน้ํา ฯลฯ 
ซึ่งของเหลํานี้จะต๎องจัดจําแนกเป็นหมวดหมูํในการเก็บรักษาและบรรจุ เพราะจะมีลักษณะที่ไมํเหมือนกัน 

2. วัสดุประเภทอาหาร แยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
- อาหารประเภทเสียงําย เชํน ของสดตําง ๆ ซึ่งได๎แกํจําพวกเนื้อสัตว๑ ไขํเป็ด ไขํไกํ ผักสด

เป็นต๎น จะต๎องเรียนรู๎ให๎ทราบถึงธรรมชาติของสิ่งของนั้น ๆ วําจะเก็บรักษาอยํางไร 
- อาหารประเภทเก็บไว๎ได๎นาน ได๎แกํ พวกข๎าวสาร ของแห๎ง ของเค็ม เครื่องกระป๋องตําง ๆ 

เป็นต๎น จะต๎องศึกษาถึงอายุการใช๎ วิธีเก็บรักษาให๎แนํชัด 

3. วัสดุประเภทยารักษาโรค
- ยาที่ใช๎รับประทาน ได๎แกํ ยากลางบ๎านประเภทตํางๆ เชํน ยาธาตุ ยาลม ยาแก๎ไข เป็นต๎น
- ยาที่ไมํใช๎รับประทาน ซึ่งอาจเป็นยาทาหรือดม แล๎วแตํกรณี วัสดุประเภทยานี้ ต๎องศึกษาถึง

อายุ วิธีใช๎ การเก็บรักษา ให๎ถูกต๎อง 
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4. วัสดุประเภทอันตรายอาจเป็นของใช๎ หรือยาอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือเป็นวัสดุประเภทไวไฟ
เชํน น้ํามันเบนซิน ไม๎ขีดไฟ เป็นต๎น 

5. วัสดุในการก่อสร้างได๎แกํ ตะปู สังกะสี ไม๎ เครื่องมือกํอสร๎าง
วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะในการออกหน่วยของกรมประชาสงเคราะห์ สําหรับ

กรมประชาสงเคราะห๑นั้นเนื่องจากมีองค๑การกุศลตําง ๆ รํวมมือในการปฏิบัติงานเป็นจํานวนมาก และ
องค๑การกุศลเหลํานั้นก็ได๎จัดหาวัสดุสําหรับสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยโดยมิให๎ซ้ําซ๎อนกับตามแบบปฏิบัติงานที่
ทํารํวมกันไว๎ ดังนั้น วัสดุที่กรมประชาสงเคราะห๑จัดหาไว๎สําหรับการออกหนํวยจึงเป็นวัสดุประเภทผ๎าเป็น
หลัก นอกจากในบางครั้งที่เกิดภัยพิบัติเป็นรายใหญํ ๆ เชํน อุทกภัยในตํางจังหวัด จะมีประชาชนนําสิ่งมา
บริจาคจํานวนมาก ๆ ซึ่งสิ่งของเหลํานี้ทางกรมประชาสงเคราะห๑ก็จะอาศัยหลักในการจําแนก เก็บรักษาและ
ใช๎สอยตามแนวทางข๎างต๎น สําหรับในการปฏิบัติงานทั่วไป กรมประชาสงเคราะห๑จัดหาวัสดุ เครื่องมือ
เครื่องใช๎ตลอดจนยานพาหนะในการออกหนํวยไว๎เป็นประจํา ดังนั้น 

1. วัสดุประเภทผ้าชนิดต่าง ๆ ได๎แกํ เสื้อผ๎าผู๎ใหญํชาย ผู๎ใหญํหญิง เด็กชาย เด็กหญิง ผ๎าหํม
ผ๎าขาวม๎า เครื่องแบบนักเรียน มุ๎ง 

2. วัสดุในการก่อสร้าง ได๎แกํ ตะปู สังกะสี เครื่องมือกํอสร๎าง
3. เครื่องใช้สําหรับการปฏิบัติงานในหน่วยเคลื่อนที่ ได๎แกํ โต๏ะ เก๎าอี้ เอกสารแบบฟอร๑ม

ต่างๆ เครื่องขยายเสียง เต๎นท๑สําหรับที่พักชั่วคราว รํมกันแดดขนาดใหญํ เครื่องกําเนิดไฟฟ้าพร๎อมอุปกรณ๑ 
แผํนป้ายชื่อกรม แผํนป้ายพลาสติกระบุชื่อหนํวยปฏิบัติงานสําหรับประชาชนติดตํอได๎ 

4. เครื่องมือส่ือสาร วิทยุสนาม (วอกกี้ทอกกี้)
5. ยานพาหนะ ได๎แกํ รถยนต๑บรรทุกขนาดใหญํ รถยนต๑ปิคอัพ รถยนต๑บรรทุกน้ํา รถจักยานยนต๑

เรือท๎องแบนพร๎อมเครื่องยนต๑ 

ข้ันตอนในการเตรียมการเก็บรักษา ควบคุมและลําเลียงวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะ
ในการออกหน่วย เพื่อให๎การเก็บรักษา ตลอดจนการควบคุมลําเลียงวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช๎ในการออก
หนํวย ได๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ จําเป็นต๎องมีระบบการควบคุมเก็บรักษา เพื่อให๎พร๎อมท่ีจะออก
ปฏิบัติงานได๎ทันที สําหรับขั้นตอนนั้นแบํงออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1. การเตรียมการก่อนเกิดภัย ปฏิบัติดังนี้
ก. การจัดหาวัสดุเครื่องมือเครื่องใช๎ ได๎แกํการจัดหาวัสดุตําง ๆ ตามที่กําหนดไว๎ เตรียมการ

เพื่อสํารองไว๎ใช๎สอยได๎ทันทีในยามเกิดภัยพิบัติ 
ข. การควบคุมรักษาและการบรรจุหีบหํอ ทําการคัดเลือกวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช๎ ให๎เป็น

หมวดหมูํ แล๎วเก็บรักษาตามสภาพของวัสดุแตํละชนิดดังนี้ 
- เสื้ อผ๎า  จัด เ ป็นชุดชาย หญิง  เด็กชาย เด็กหญิง  ใสํถึ งพลาสติกที่มี ตรากรม

ประชาสงเคราะห๑ แล๎วเก็บรักษาไว๎เพื่อพร๎อมที่จะจําออกใช๎ได๎เสมอ และสํวนหนึ่งต๎องบรรจุลงในหีบหํอ หรือ
กระสอบ เพื่อเตรียมสํารองไว๎ลําเลียงออกปฏิบัติงานได๎ทันที 
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1. ปัญหาเฉพาะหน๎า คือ ให๎การสงเคราะห๑ประชาชนผู๎ประสบภัยโดยเน๎นหนักในปัญหาเฉพาะหน๎า
เพื่อเป็นการผํอนคลายความเดือดร๎อน แล๎วดําเนินการติดตามผลเพื่อฟื้นฟูผู๎ประสบภัยให๎ชํวยตนเองได๎ตาม
หลักวิชาการสังคมสงเคราะห๑ 

2. ประสิทธิภาพ คือ ให๎การสงเคราะห๑แกํประชาชนอยํางถูกต๎องรวดเร็วทันทีตํอเหตุการณ๑และ
ประหยัด 

3. ประสานงาน คือการดําเนินงานในฐานะแหลํงกลางการบรรเทาทุกข๑ระหวํางรัฐบาลและเอกชน
เพื่อเป็นการสอดคล๎องกับนโยบายดังกลําว การปฏิบัติงานในด๎านนี้จําเป็นต๎องกระทําอยํางมี

ประสิทธิภาพ งานเก็บรักษา ควบคุม และลําเลียงวัสดุครุภัณฑ๑ในการออกหนํวยนี้เสมือนกับการสํงกําลัง
บํารุงในการทํางานทั้งหมด จึงจัดได๎วํากระบวนการทํางานนี้เป็นหัวใจสําคัญยิ่ง เพราะงานนี้ต๎องสนองปัญหา
เฉพาะหน๎าของประชาชน หากหยํอนประสิทธิภาพก็จะกํอให๎เกิดความเสียหายและทําความล๎มเหลวให๎แกํ
งานได๎ 

ดังนั้น จึงจําเป็นต๎องกําหนดขอบขํายให๎แนํชัดวํา ในการปฏิบัติงานสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยนั้นมีวัสดุ 
เครื่องมือเครื่องใช๎อยํางไรบ๎าง รวมไปถึงระบบในการเตรียมการจัดหา เก็บรักษา ตลอดถึงการนําออกใช๎สอย
ในการทํางานด๎วย 

วัสดุในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
หากจะจําแนกวัสดุในการบรรเทาทุกข๑ตามลักษณะการจําแนกเป็นหมวดหมูํในทางวิชาการบริหาร

พัสดุแล๎วก็จะไมํเป็นการคลํองตัว ดังนั้น ในที่นี้จะแบํงหมวดหมูํวัสดุโดยอาศัยแนวทาง และการใช๎สอยเป็น
หลัก ดังนี้ 
วัสดุในการบรรเทาทุกข์ 

เทําที่ปรากฏในงานสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยโดยทั่วไป แบํงเป็นประเภทใหญํ ๆ ได๎ 5 ประเภท คือ 
1. วัสดุประเภทเครื่องใช้และผ้าชนิดต่าง ๆ ได๎แกํ เครื่องนุํงหํม เชํน เสื้อผ๎า ผ๎าขาวม๎า ผ๎าหํม

นอน นอกจากนั้น ยังได๎แกํเครื่องใช๎ประเภทตําง ๆ อีก เชํน รองเท๎า ยาสีฟัน เครื่องครัว ถังน้ํา ขันน้ํา ฯลฯ 
ซึ่งของเหลํานี้จะต๎องจัดจําแนกเป็นหมวดหมูํในการเก็บรักษาและบรรจุ เพราะจะมีลักษณะที่ไมํเหมือนกัน 

2. วัสดุประเภทอาหาร แยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
- อาหารประเภทเสียงําย เชํน ของสดตําง ๆ ซึ่งได๎แกํจําพวกเนื้อสัตว๑ ไขํเป็ด ไขํไกํ ผักสด

เป็นต๎น จะต๎องเรียนรู๎ให๎ทราบถึงธรรมชาติของสิ่งของนั้น ๆ วําจะเก็บรักษาอยํางไร 
- อาหารประเภทเก็บไว๎ได๎นาน ได๎แกํ พวกข๎าวสาร ของแห๎ง ของเค็ม เครื่องกระป๋องตําง ๆ 

เป็นต๎น จะต๎องศึกษาถึงอายุการใช๎ วิธีเก็บรักษาให๎แนํชัด 

3. วัสดุประเภทยารักษาโรค
- ยาที่ใช๎รับประทาน ได๎แกํ ยากลางบ๎านประเภทตํางๆ เชํน ยาธาตุ ยาลม ยาแก๎ไข เป็นต๎น
- ยาที่ไมํใช๎รับประทาน ซึ่งอาจเป็นยาทาหรือดม แล๎วแตํกรณี วัสดุประเภทยานี้ ต๎องศึกษาถึง

อายุ วิธีใช๎ การเก็บรักษา ให๎ถูกต๎อง 
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4. วัสดุประเภทอันตรายอาจเป็นของใช๎ หรือยาอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือเป็นวัสดุประเภทไวไฟ
เชํน น้ํามันเบนซิน ไม๎ขีดไฟ เป็นต๎น 

5. วัสดุในการก่อสร้างได๎แกํ ตะปู สังกะสี ไม๎ เครื่องมือกํอสร๎าง
วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะในการออกหน่วยของกรมประชาสงเคราะห์ สําหรับ

กรมประชาสงเคราะห๑นั้นเนื่องจากมีองค๑การกุศลตําง ๆ รํวมมือในการปฏิบัติงานเป็นจํานวนมาก และ
องค๑การกุศลเหลํานั้นก็ได๎จัดหาวัสดุสําหรับสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยโดยมิให๎ซ้ําซ๎อนกับตามแบบปฏิบัติงานที่
ทํารํวมกันไว๎ ดังนั้น วัสดุที่กรมประชาสงเคราะห๑จัดหาไว๎สําหรับการออกหนํวยจึงเป็นวัสดุประเภทผ๎าเป็น
หลัก นอกจากในบางครั้งที่เกิดภัยพิบัติเป็นรายใหญํ ๆ เชํน อุทกภัยในตํางจังหวัด จะมีประชาชนนําสิ่งมา
บริจาคจํานวนมาก ๆ ซึ่งสิ่งของเหลํานี้ทางกรมประชาสงเคราะห๑ก็จะอาศัยหลักในการจําแนก เก็บรักษาและ
ใช๎สอยตามแนวทางข๎างต๎น สําหรับในการปฏิบัติงานทั่วไป กรมประชาสงเคราะห๑จัดหาวัสดุ เครื่องมือ
เครื่องใช๎ตลอดจนยานพาหนะในการออกหนํวยไว๎เป็นประจํา ดังนั้น 

1. วัสดุประเภทผ้าชนิดต่าง ๆ ได๎แกํ เสื้อผ๎าผู๎ใหญํชาย ผู๎ใหญํหญิง เด็กชาย เด็กหญิง ผ๎าหํม
ผ๎าขาวม๎า เครื่องแบบนักเรียน มุ๎ง 

2. วัสดุในการก่อสร้าง ได๎แกํ ตะปู สังกะสี เครื่องมือกํอสร๎าง
3. เครื่องใช้สําหรับการปฏิบัติงานในหน่วยเคลื่อนที่ ได๎แกํ โต๏ะ เก๎าอี้ เอกสารแบบฟอร๑ม

ต่างๆ เครื่องขยายเสียง เต๎นท๑สําหรับที่พักชั่วคราว รํมกันแดดขนาดใหญํ เครื่องกําเนิดไฟฟ้าพร๎อมอุปกรณ๑ 
แผํนป้ายชื่อกรม แผํนป้ายพลาสติกระบุชื่อหนํวยปฏิบัติงานสําหรับประชาชนติดตํอได๎ 

4. เครื่องมือส่ือสาร วิทยุสนาม (วอกกี้ทอกกี้)
5. ยานพาหนะ ได๎แกํ รถยนต๑บรรทุกขนาดใหญํ รถยนต๑ปิคอัพ รถยนต๑บรรทุกน้ํา รถจักยานยนต๑

เรือท๎องแบนพร๎อมเครื่องยนต๑ 

ข้ันตอนในการเตรียมการเก็บรักษา ควบคุมและลําเลียงวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะ
ในการออกหน่วย เพื่อให๎การเก็บรักษา ตลอดจนการควบคุมลําเลียงวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช๎ในการออก
หนํวย ได๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ จําเป็นต๎องมีระบบการควบคุมเก็บรักษา เพื่อให๎พร๎อมที่จะออก
ปฏิบัติงานได๎ทันที สําหรับขั้นตอนนั้นแบํงออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1. การเตรียมการก่อนเกิดภัย ปฏิบัติดังนี้
ก. การจัดหาวัสดุเครื่องมือเครื่องใช๎ ได๎แกํการจัดหาวัสดุตําง ๆ ตามที่กําหนดไว๎ เตรียมการ

เพื่อสํารองไว๎ใช๎สอยได๎ทันทีในยามเกิดภัยพิบัติ 
ข. การควบคุมรักษาและการบรรจุหีบหํอ ทําการคัดเลือกวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช๎ ให๎เป็น

หมวดหมูํ แล๎วเก็บรักษาตามสภาพของวัสดุแตํละชนิดดังนี้ 
- เสื้ อผ๎า  จัด เ ป็นชุดชาย หญิง  เด็กชาย เด็กหญิง  ใสํถึ งพลาสติกที่มี ตรากรม

ประชาสงเคราะห๑ แล๎วเก็บรักษาไว๎เพื่อพร๎อมที่จะจําออกใช๎ได๎เสมอ และสํวนหนึ่งต๎องบรรจุลงในหีบหํอ หรือ
กระสอบ เพื่อเตรียมสํารองไว๎ลําเลียงออกปฏิบัติงานได๎ทันที 

น�า
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- เครื่องมือเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน โต๏ะ เก๎าอี้ เอกสาร ต๎องเก็บรักษาให๎ดีและอยูํในสภาพที่
พร๎อมที่จะใช๎งานได๎ โดยเฉพาะเครื่องขยายเสียง เครื่องกําเนิดไฟฟ้า วิทยุสนาม จะต๎องมีการนํามาทดสอบ
อยูํเสมอ สําหรับเครื่องมือเครื่องใช๎เหลํานี้จะจัดเป็นชุดเตรียมพร๎อมไว๎ใช๎งานได๎ทันที 

ค. การเตรียมการด๎วยยานพาหนะ จะต๎องมีการกําหนดวําเมื่อเกิดภัยพิบัติรายใหญํจะใช๎
ยานพาหนะชนิดใด และรายยํอยจะใช๎ยานพาหนะอะไร สําหรับในปัจจุบัน กรมประชาสงเคราะห๑ได๎เตรียม
วัสดุสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ ซึ่งพร๎อมที่จะออกหนํวยได๎ทันที สํารองไว๎ในรถยนต๑ฮีโนํบัส ซึ่งเ ป็นหนํวย
เคลื่อนที่ขนาดกลางที่จะออกปฏิบัติงานได๎ทันที นอกจากนั้นยังมีเรือท๎องแบน ซึ่งเก็บรักษาไว๎ที่ศูนย๑
สงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยประจําภาคทั้ง 4 ภาค ซึ่งเรือเหลํานี้จะต๎องมีการทําความสะอาด ทดสอบ เครื่องเรือ
ตลอดจนฝึกปฏิบัติเจ๎าหน๎าที่ขับเรือเตรียมไว๎เสมอ 

2. การปฏิบัติการเมื่อเกิดภัยเมื่อทราบขําวภัยพิบัติเกิดขึ้น หนํวยจะต๎องพร๎อมปฏิบัติการทันที
การปฏิบัติงานในขั้นนี้จะกระทําดังนี้ 

ก. ลําเลียงวัสดุสิ่งของเครื่องมอืเครื่องใช๎ขึน้ยานพาหนะที่จดัเตรียมไว๎ตามขอ๎ 1 ออกปฏิบัติงาน
ทันที โดยกําหนดจํานวนวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช๎ ให๎เหมาะแกํขนาดของภัยพิบัตินั้น ๆ  

ข. จัดเตรียมเสริมบํารุงในกรณีที่เกิดภัยพิบัติรายใหญํ ๆ การปฏิบัติการตามข๎อ ก. ไมํเป็นการ
เพียงพอ ก็จะมีการประสานงานจากหนํวยเคลื่อนที่ ให๎นําวัสดุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช๎ไปเสริมให๎เพียงพอ
แกํการทํางาน ซึ่งหนํวยจัดหาและควบคุมจะต๎องให๎บริการในด๎านนี้ได๎ทันที 

3. การปฏิบัติเมื่อภัยเสร็จส้ินลงทําการสํารวจวัสดุ อุปกรณ๑ เครื่องมือเครื่องใช๎ที่ได๎เตรียมการไว๎
ในข๎อ 1 แล๎วดําเนินการให๎อยูํในสภาพที่พร๎อมจะปฏิบัติงานได๎อีกทันที 

ก. เสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํม ต๎องตรวจสอบสต๏อค ควบคุมบัญชีการเบิกจํายและจัดหาเพิ่มเติม 
ข. ขานพาหนะ ต๎องมีการตรวจสอบ บํารุงรักษา 
ค. เครื่องมือเครื่องใช๎ ตรวจสอบทําความสะอาดและเก็บรักษาให๎เหมาะสมแกสภาพ 

การสนับสนุนหน่วยงานของกรมประชาสงเคราะห์ ตามปกติในการปฏิบัติงานชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยนั้น ศูนย๑ผู๎ประสบภัยภาคตําง ๆ จะเป็นผู๎ออกปฏิบัติงานสนาม โดยดําเนินในการออกหนํวยตาม
แนวทางดังกลําวข๎างต๎น แตํสํวนกลางมีหน๎าที่ให๎การสนับสนุน วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช๎ด๎วย ดังนั้น ในยาม
ปกติสํวนกลางต๎องมีการจัดหาเพื่อสํงกําลังบํารุงให๎แกํหนํวยงานด๎วยซึ่งในการปฏิบัติจะต๎องมีขั้นตอนการ
ทํางานดังนี้ 

1. การเตรียมการและบรรจุหีบห่อ
ก. คัดเลือกวัสดุให๎เป็นหมดหมูํ เชํน เสื้อผ๎า ผ๎าหํมนอน ผ๎าขาวม๎า
ข. จัดอุปกรณ๑ตําง ๆ เชํน ลังกระดาษ กระสอบ ถุงพลาสติก และเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน ตะปู 

ค๎อน กาว เทป เชือก สีเมจิก เป็นต๎น นอกจากนั้นก็มีเครื่องมือทุํนแรงตําง ๆ เพื่อผูกหรือมัด 
ค. เตรียมกําลังคมเพื่อทําการบรรจุหีบหํอซึ่งต๎องมีการฝึกหัดพอสมควรเมื่อปัจจัยทั้ง 3 ข๎อ

พร๎อมแล๎ว จึงดําเนินการบรรจุวัสดุเหลํานั้น 
2. การเตรียมการขนส่ง

เมื่อบรรจุหีบหํอเรียบร๎อยแล๎ว เพื่อเตรียมการขนสํงจะต๎องกระทําดังนี้
94 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

ก. การแจ๎งสถานที่ปลายทาง หรือสถานที่อยูํนั้น ๆ ชื่อ ที่อยูํ ตําบล ของปลายทางจะต๎ อง
ชัดเจนถูกต๎อง 

ข. การแจ๎งจํานวนจะต๎องเขียนให๎ชัดเจนโดยทําป้ายติดหรือเขียนลงบนหีบหํอนั้น ๆ 
ค. การรักษาความปลอดภัย เชํน วัสดุแตกงํายจะต๎องมีข๎อความหรือเครื่องหมายเตือนให๎

ทราบ ตามปกติจะมีเครื่องหมายเป็นรูปแก๎วแชมเปญ หรือหากวัสดุนั้นไมํควรให๎เปียก เชํน เสื้อผ๎า 
เครื่องนุํงหํม ก็มีการเตือนหรือเครื่องหมายเชํนกันโดยทําเป็นรูปรํม เป็นต๎น 

การจัดส่ง คือ การปฏิบัติเพื่อให๎วัสดุนั้นถึงปลายทางจะต๎องมีขั้นตอนดังนี้ 
ก. การประสานงาน จะต๎องมีการประสานงานระหวํางหนํวยขนสํงกับหนํวยรับ คือ ต๎นทางและ

ปลายทาง เชํน แจ๎งจํานวนบัญชีสิ่งของ วันเวลาที่จะจัดสํง พาหนะชนิดใดที่จะใช๎ชนสํง 
ข. การเตรียมการเรื่องยานพาหนะ ในกรณีที่จัดสํงเองจะต๎องเตรียมการตรวจสอบยานพาหนะ

ให๎พร๎อม เลือกขนาดของยานพาหนะให๎เหมาะแกํจํานวนสิ่งของและสภาพการเดินทาง การลําเลียงของขึ้น
พาหนะควรคํานึงถึงความสะดวกในการขนสํงและความปลอดภัยในระหวํางทางด๎วย แตํหากเป็นกรณีที่ต๎อง
ใช๎บริการขนสํงก็ต๎องสืบราคาให๎ทราบแนํนอน สําหรับหนํวยราชการมีกฎเกณฑ๑วํา ถ๎าขนสํงทางรถยนต๑ต๎อง
ใช๎บริการของ ร.ส.พ. เว๎นแตํในกรณีที่ไมํมีรถ ร.ส.พ. เดินทางไปในท๎องถิ่นนั้น ๆ นอกจากนั้นหากใช๎บริการ
พาหนะอื่น ๆ ก็จะต๎องศึกษาให๎ทราบชัดถึงกําหนดกฎเกณฑ๑และข๎อห๎าม เชํน รถไฟจะไมํบรรทุกของที่เป็น
เชื้อเพลิงติดไฟงําย เชํน ไม๎ขีดไฟ เป็นต๎น 

ค. การเตรียมบุคคล ในกรณีที่จัดให๎มีผู๎ควบคุมของไปในการจัดสํง จะต๎องไมํมองข๎ามเรื่องการ
เตรียมบุคคลผู๎ควบคุม ผู๎ควบคุมจะต๎องทราบถึงบัญชีสิ่งของ ประเภทของวัสดุ ตลอดจนทราบข๎อตกลงใน
การประสานงานไว๎กับสถานีปลายทางด๎วย 

หน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเคลื่อนที่ เพื่อให๎เข๎าใจถึงการปฏิบัติสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยใน
กรณีฉุกเฉินเฉพาะหน๎าอยํางแท๎จริง จึงจําเป็นต๎องเรียนรู๎ถึงหนํวยสงเคราะห๑ผ๎ูประสบภัยเคลื่อนที่ซึ่งเป็น
หนํวยปฏิบัติงานสนามในการสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัย ดังนี้ 

องค์ประกอบของหน่วย 
1. เจ๎าหน๎าที่ประจําหนํวย สําหรับปฏิบัติงานในหนํวยสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยเคลื่อนที่เจ๎าหน๎าที่

ของหนํวยจะมากน๎อยเทําใดขึ้นอยูํกับขนาดของภัยพิบัติและกําบังของหนํวยงานนั้น ๆ สําหรับหนํวยที่
สมบูรณ๑ควรประกอบด๎วยเจ๎าหน๎าที่ดังนี้ 

- หัวหน๎าหนํวย ได๎แกํ หัวหน๎าศูนย๑สงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยประจําภาค ผู๎ชํวยหัวหน๎าศูนย๑
หรือเจ๎าหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 

- นักสังคมสงเคราะห๑ 
- เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
- พนักงานขับรถ หรือขับเรือ ตามประเภทของภัยพิบัติ 
- คนงาน 

ยานพาหนะ

คน

แก่สภาพ
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- เครื่องมือเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน โต๏ะ เก๎าอี้ เอกสาร ต๎องเก็บรักษาให๎ดีและอยูํในสภาพที่
พร๎อมที่จะใช๎งานได๎ โดยเฉพาะเครื่องขยายเสียง เครื่องกําเนิดไฟฟ้า วิทยุสนาม จะต๎องมีการนํามาทดสอบ
อยูํเสมอ สําหรับเครื่องมือเครื่องใช๎เหลํานี้จะจัดเป็นชุดเตรียมพร๎อมไว๎ใช๎งานได๎ทันที 

ค. การเตรียมการด๎วยยานพาหนะ จะต๎องมีการกําหนดวําเมื่อเกิดภัยพิบัติรายใหญํจะใช๎
ยานพาหนะชนิดใด และรายยํอยจะใช๎ยานพาหนะอะไร สําหรับในปัจจุบัน กรมประชาสงเคราะห๑ได๎เตรียม
วัสดุสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ ซึ่งพร๎อมที่จะออกหนํวยได๎ทันที สํารองไว๎ในรถยนต๑ฮีโนํบัส ซึ่งเ ป็นหนํวย
เคลื่อนที่ขนาดกลางที่จะออกปฏิบัติงานได๎ทันที นอกจากนั้นยังมีเรือท๎องแบน ซึ่งเก็บรักษาไว๎ที่ศูนย๑
สงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยประจําภาคทั้ง 4 ภาค ซึ่งเรือเหลํานี้จะต๎องมีการทําความสะอาด ทดสอบ เครื่องเรือ
ตลอดจนฝึกปฏิบัติเจ๎าหน๎าที่ขับเรือเตรียมไว๎เสมอ 

2. การปฏิบัติการเมื่อเกิดภัยเมื่อทราบขําวภัยพิบัติเกิดขึ้น หนํวยจะต๎องพร๎อมปฏิบัติการทันที
การปฏิบัติงานในขั้นนี้จะกระทําดังนี้ 

ก. ลําเลียงวัสดุสิ่งของเครื่องมอืเครื่องใช๎ขึน้ยานพาหนะที่จดัเตรียมไว๎ตามขอ๎ 1 ออกปฏิบัติงาน
ทันที โดยกําหนดจํานวนวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช๎ ให๎เหมาะแกํขนาดของภัยพิบัตินั้น ๆ  

ข. จัดเตรียมเสริมบํารุงในกรณีที่เกิดภัยพิบัติรายใหญํ ๆ การปฏิบัติการตามข๎อ ก. ไมํเป็นการ
เพียงพอ ก็จะมีการประสานงานจากหนํวยเคลื่อนที่ ให๎นําวัสดุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช๎ไปเสริมให๎เพียงพอ
แกํการทํางาน ซึ่งหนํวยจัดหาและควบคุมจะต๎องให๎บริการในด๎านนี้ได๎ทันที 

3. การปฏิบัติเมื่อภัยเสร็จส้ินลงทําการสํารวจวัสดุ อุปกรณ๑ เครื่องมือเครื่องใช๎ที่ได๎เตรียมการไว๎
ในข๎อ 1 แล๎วดําเนินการให๎อยูํในสภาพที่พร๎อมจะปฏิบัติงานได๎อีกทันที 

ก. เสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํม ต๎องตรวจสอบสต๏อค ควบคุมบัญชีการเบิกจํายและจัดหาเพิ่มเติม 
ข. ขานพาหนะ ต๎องมีการตรวจสอบ บํารุงรักษา 
ค. เครื่องมือเครื่องใช๎ ตรวจสอบทําความสะอาดและเก็บรักษาให๎เหมาะสมแกสภาพ 

การสนับสนุนหน่วยงานของกรมประชาสงเคราะห์ ตามปกติในการปฏิบัติงานชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยนั้น ศูนย๑ผู๎ประสบภัยภาคตําง ๆ จะเป็นผู๎ออกปฏิบัติงานสนาม โดยดําเนินในการออกหนํวยตาม
แนวทางดังกลําวข๎างต๎น แตํสํวนกลางมีหน๎าที่ให๎การสนับสนุน วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช๎ด๎วย ดังนั้น ในยาม
ปกติสํวนกลางต๎องมีการจัดหาเพื่อสํงกําลังบํารุงให๎แกํหนํวยงานด๎วยซึ่งในการปฏิบัติจะต๎องมีขั้นตอนการ
ทํางานดังนี้ 

1. การเตรียมการและบรรจุหีบห่อ
ก. คัดเลือกวัสดุให๎เป็นหมดหมูํ เชํน เสื้อผ๎า ผ๎าหํมนอน ผ๎าขาวม๎า
ข. จัดอุปกรณ๑ตําง ๆ เชํน ลังกระดาษ กระสอบ ถุงพลาสติก และเครื่องใช๎ตําง ๆ เชํน ตะปู 

ค๎อน กาว เทป เชือก สีเมจิก เป็นต๎น นอกจากนั้นก็มีเครื่องมือทุํนแรงตําง ๆ เพื่อผูกหรือมัด 
ค. เตรียมกําลังคมเพื่อทําการบรรจุหีบหํอซึ่งต๎องมีการฝึกหัดพอสมควรเมื่อปัจจัยทั้ง 3 ข๎อ

พร๎อมแล๎ว จึงดําเนินการบรรจุวัสดุเหลํานั้น 
2. การเตรียมการขนส่ง

เมื่อบรรจุหีบหํอเรียบร๎อยแล๎ว เพื่อเตรียมการขนสํงจะต๎องกระทําดังนี้
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ก. การแจ๎งสถานที่ปลายทาง หรือสถานที่อยูํนั้น ๆ ชื่อ ที่อยูํ ตําบล ของปลายทางจะต๎ อง
ชัดเจนถูกต๎อง 

ข. การแจ๎งจํานวนจะต๎องเขียนให๎ชัดเจนโดยทําป้ายติดหรือเขียนลงบนหีบหํอนั้น ๆ 
ค. การรักษาความปลอดภัย เชํน วัสดุแตกงํายจะต๎องมีข๎อความหรือเครื่องหมายเตือนให๎

ทราบ ตามปกติจะมีเครื่องหมายเป็นรูปแก๎วแชมเปญ หรือหากวัสดุนั้นไมํควรให๎เปียก เชํน เสื้อผ๎า 
เครื่องนุํงหํม ก็มีการเตือนหรือเครื่องหมายเชํนกันโดยทําเป็นรูปรํม เป็นต๎น 

การจัดส่ง คือ การปฏิบัติเพื่อให๎วัสดุนั้นถึงปลายทางจะต๎องมีขั้นตอนดังนี้ 
ก. การประสานงาน จะต๎องมีการประสานงานระหวํางหนํวยขนสํงกับหนํวยรับ คือ ต๎นทางและ

ปลายทาง เชํน แจ๎งจํานวนบัญชีสิ่งของ วันเวลาที่จะจัดสํง พาหนะชนิดใดที่จะใช๎ชนสํง 
ข. การเตรียมการเรื่องยานพาหนะ ในกรณีที่จัดสํงเองจะต๎องเตรียมการตรวจสอบยานพาหนะ

ให๎พร๎อม เลือกขนาดของยานพาหนะให๎เหมาะแกํจํานวนสิ่งของและสภาพการเดินทาง การลําเลียงของขึ้น
พาหนะควรคํานึงถึงความสะดวกในการขนสํงและความปลอดภัยในระหวํางทางด๎วย แตํหากเป็นกรณีที่ต๎อง
ใช๎บริการขนสํงก็ต๎องสืบราคาให๎ทราบแนํนอน สําหรับหนํวยราชการมีกฎเกณฑ๑วํา ถ๎าขนสํงทางรถยนต๑ต๎อง
ใช๎บริการของ ร.ส.พ. เว๎นแตํในกรณีที่ไมํมีรถ ร.ส.พ. เดินทางไปในท๎องถิ่นนั้น ๆ นอกจากนั้นหากใช๎บริการ
พาหนะอื่น ๆ ก็จะต๎องศึกษาให๎ทราบชัดถึงกําหนดกฎเกณฑ๑และข๎อห๎าม เชํน รถไฟจะไมํบรรทุกของที่เป็น
เชื้อเพลิงติดไฟงําย เชํน ไม๎ขีดไฟ เป็นต๎น 

ค. การเตรียมบุคคล ในกรณีที่จัดให๎มีผู๎ควบคุมของไปในการจัดสํง จะต๎องไมํมองข๎ามเรื่องการ
เตรียมบุคคลผู๎ควบคุม ผู๎ควบคุมจะต๎องทราบถึงบัญชีสิ่งของ ประเภทของวัสดุ ตลอดจนทราบข๎อตกลงใน
การประสานงานไว๎กับสถานีปลายทางด๎วย 

หน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเคลื่อนที่ เพื่อให๎เข๎าใจถึงการปฏิบัติสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยใน
กรณีฉุกเฉินเฉพาะหน๎าอยํางแท๎จริง จึงจําเป็นต๎องเรียนรู๎ถึงหนํวยสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยเคลื่อนที่ซึ่งเป็น
หนํวยปฏิบัติงานสนามในการสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัย ดังนี้ 

องค์ประกอบของหน่วย 
1. เจ๎าหน๎าที่ประจําหนํวย สําหรับปฏิบัติงานในหนํวยสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยเคลื่อนที่เจ๎าหน๎าที่

ของหนํวยจะมากน๎อยเทําใดขึ้นอยูํกับขนาดของภัยพิบัติและกําบังของหนํวยงานนั้น ๆ สําหรับหนํวยท่ี
สมบูรณ๑ควรประกอบด๎วยเจ๎าหน๎าที่ดังนี้ 

- หัวหน๎าหนํวย ได๎แกํ หัวหน๎าศูนย๑สงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยประจําภาค ผู๎ชํวยหัวหน๎าศูนย๑
หรือเจ๎าหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 

- นักสังคมสงเคราะห๑ 
- เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน 
- พนักงานขับรถ หรือขับเรือ ตามประเภทของภัยพิบัติ 
- คนงาน 
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- อาสาสมัคร 
2. ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช๎ในการออกหนํวย ซึ่งได๎จําแนกรายละเอียดไว๎ในหัวข๎อการ

เก็บรักษา ควบคุมและลําเลียงวัสดุเครื่องมือเครื่องใช๎ 
3. วัสดุในการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ซึ่งได๎แกํ สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค

โครงสร้างของหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 
- หัวหน๎าหนํวย เป็นผู๎บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานและการรับผิดชอบ รวมถึงการ

ตัดสินใจโดยสํวนรวม ในการแก๎ปัญหา ตลอดจนประสานงานกับหนํวยที่เกี่ยวข๎อง 
- นักสังคมสงเคราะห๑ ทําหน๎าที่พิจารณาให๎การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยโดยวินิจฉัยตาม

หลักเกณฑ๑และอาศัยหลักการสังคมสงเคราะห๑เป็นแนวทางปฏิบัติ 
- เจ๎าหน๎าที่อื่น ๆ ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่ควบคุมทะเบียนการจํายของ เจ๎าหน๎าที่แจกของ เจ๎าหน๎าที่

ดูและเครื่องมือเครื่องใช๎ รวมถึงวัสดุในการออกหนํวยทุกประเภท 
- คนขับรถ ดูแลควบคุมยานพาหนะ และปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
- คนงาน มีหน๎าที่ลําเลียง แบกหาม จัดตั้งเครื่องมือเครื่องใช๎ วัสดุอุปกรณ๑ในการออกหนํวย 
- อาสาสมัคร ปฏิบัติงานตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายจากหัวหน๎าหนํวย เชํน ปลุกปลอบใจ

ผู๎ประสบภัย การแนะนําให๎ผู๎ประสบภัยมาขอรับบริการโดยถูกวิธี ชํวยแจกและขนสิ่งของให๎ผู๎ประสบภัย เป็น
ต๎น 

สําหรับโครงสร๎างของหนํวยสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยนี้จะสมบูรณ๑หรือไมํขึ้นอยูํกับสภาวะแวดล๎อม
หลายประการ เชํน กําลังเจ๎าหน๎าที่เพียงพอหรือไมํ มีการมอบหมายหน๎าที่กันอยํางชัดแจ๎งเพียงใด รวม
ตลอดถึงสภาวะแวดล๎อมในขณะปฏิบัติงานด๎วย 

บทบาทหน้าที่ของลูกเสือในการสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย 
1. อัคคีภัย หมายถึง ภาวะที่อาจทําให๎เกิดการลุกไหม๎ของไฟ เชํน การจุดเผาของวัตถุที่ติดไฟแล๎ว

ยังหมายถึงการติดตํอลุกลามโดยอาศัยวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงที่อยูํใกล๎เคียงกับบริเวณเกิดไฟ เชํน อาคาร
บ๎านเรือน และสาเหตุทําให๎เกิดอัคคีภัยสํวนมากมักได๎แกํ 

1.1เกิดจากความประมาทเลินเลํอในการหุงต๎มหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับการติดไฟ เชํน การตัด
เชื่อมโลหะ การแตกรั่วของทํอแก๏ส 

1.2เกิดจากไฟฟ้าช็อต หรือลัดวงจร 
1.3เกิดจากฟ้าผํา 
1.4เกิดจากไฟป่า 
1.5เกิดจากมีผู๎จงใจให๎เกิดขึ้น 
การป้องกันอัคคีภัย คือ การกําจัดสาเหตุดังกลําวข๎างต๎นที่อาจทําให๎เกิดอัคคีภัยรวมตลอดจน

การป้องกันมิให๎ติดตํอลุกลามและการระวังอัคคีภัยด๎วยวิธีการตําง ๆ ด๎วย 
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ผลเสียหายเกิดจากอัคคีภัย 
1. ทําความสูญเสียให๎แกํชีวิตและทรัพย๑สิน
2. ทําให๎รัฐบาลขาดรายได๎จากภาษี
3. เพิ่มภาระแกํรัฐบาลในการดูแลและสงเคราะห๑เพิ่มมากขึ้น

2. อุทกภัย การเกิดอุทกภัย หมายถึง ระดับน้ําในแมํน้ําลําคลองเอํอล๎มฝั่งและตลิ่งไหลทํวม
บ๎านเรือน เรือกสวนไรํนา และความรุนแรงของกระแสน้ํา ที่เอํอไหลทํวมนั้นทําให๎เกิดความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย๑สินได๎เสมอ 

สาเหตุที่ทําให้เกิดอุทกภัย 
1. เกิดฝนตกหนักติดตํอกันเป็นเวลานาน ทําให๎ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมานั้นไมํอาจไหลสูํแมํน้ํา

ลําคลองได๎ทัน จึงทํวมบริเวณที่ต่ํา 
2. เกิดฝนตกหนักในป่าหรือเขาเป็นเวลานาน ทําให๎น้ําป่าหรือเขาไหลลงทีต่่ําอยาํงรุนแรงทําให๎

เกิดภาวะน้ําทํวมอยํางกะทันหัน ภายใน 24 ช่ัวโมง หรือมากกวํา ทําให๎บ๎านเรือนราษฎร ไรํนาได๎รับความ
เสียหายอยํางรุนแรง แล๎วระดับน้ําก็ลดลงอยํางรวดเร็วเชํนกัน 

3. เกิดจากน้ําทะเลหนุนเข๎ามาในแมํน้ํา ทําให๎ระดับน้ําในแมํน้ําลําคลองซึ่งปกติไหลลงสูํทะเล
ไมํสามารถไหลลงไปได๎ก็เอํอทํวมสูงขึ้นล๎นฝั่ง ทําให๎เกิดน้ําทํวมแตํน้ําทํวมประเภทนี้ไมํคํอยเป็นอันตรายมากนัก 

ผลเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย 
1. ทําให๎บ๎านเรือน ไรํนา และทรัพย๑สินของราษฎรได๎รับความเสียหาย
2. การคมนาคมทางบกถูกตัดขาด
3. การเกษตรกรรมได๎รับความเสียหาย
4. ทําให๎ประชาชนยากจนลง
5. ทําให๎ธุรกิจต๎องหยุดชะงักลง ทําให๎รายได๎ของประเทศลดลง

3. วาตภัย หมายถึง ลมที่มีความเร็วสูง สามารถพัดสิ่งที่กีดขวางให๎พังทลายได๎ ซึ่งลมที่พัดแล๎ว
เกิดอันตรายขึ้นได๎นี้มีชื่อเรียกแตกตํางกันออกไป คือ 

3.1พายุดีเปรสชั่น เป็นพายุที่มีความเร็วสูงสุดใกล๎บริเวณศูนย๑กลางไมํเกิน 33 น๏อต หรือ 61 
กิโลเมตรตํอชั่วโมง 

3.2พายุโซนร๎อนมีความเร็วสูงสุดใกล๎บริเวณศูนย๑กลาง 34 น๏อต หรือ 62 กิโลเมตรตํอชั่วโมง 
แตํไมํเกิน 63 น๏อต หรือ 117 กิโลเมตรตํอชั่วโมง 

3.3พายุใต๎ฝุ่น ที่มีความเร็วใกล๎บริเวณศูนย๑กลางตั้งแตํ 64 น๏อต หรือ 118 กิโลเมตรตํอชั่วโมง 
เป็นพายุที่มีความแรงที่สุด ถ๎าเกิดในมหาสมุทรอินเดีย เรียกวํา ไซโคลน ถ๎าเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติค 
เรียกวํา เฮอริเคน 

ฤดูที่มักจะเกิดวาตภัย คือ ระหวํางเดือนเมษายน-เดือนตุลาคม แตํมีพายุที่เกิดขึ้นชํวงฤดูร๎อน 
เรียกวํา พายุร๎อน จนเกิดระหวํางเดือนมีนาคม เมษายน 
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- อาสาสมัคร 
2. ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช๎ในการออกหนํวย ซึ่งได๎จําแนกรายละเอียดไว๎ในหัวข๎อการ

เก็บรักษา ควบคุมและลําเลียงวัสดุเครื่องมือเครื่องใช๎ 
3. วัสดุในการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ซึ่งได๎แกํ สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค

โครงสร้างของหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 
- หัวหน๎าหนํวย เป็นผู๎บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานและการรับผิดชอบ รวมถึงการ

ตัดสินใจโดยสํวนรวม ในการแก๎ปัญหา ตลอดจนประสานงานกับหนํวยที่เกี่ยวข๎อง 
- นักสังคมสงเคราะห๑ ทําหน๎าที่พิจารณาให๎การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยโดยวินิจฉัยตาม

หลักเกณฑ๑และอาศัยหลักการสังคมสงเคราะห๑เป็นแนวทางปฏิบัติ 
- เจ๎าหน๎าที่อื่น ๆ ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่ควบคุมทะเบียนการจํายของ เจ๎าหน๎าที่แจกของ เจ๎าหน๎าที่

ดูและเครื่องมือเครื่องใช๎ รวมถึงวัสดุในการออกหนํวยทุกประเภท 
- คนขับรถ ดูแลควบคุมยานพาหนะ และปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
- คนงาน มีหน๎าที่ลําเลียง แบกหาม จัดตั้งเครื่องมือเครื่องใช๎ วัสดุอุปกรณ๑ในการออกหนํวย 
- อาสาสมัคร ปฏิบัติงานตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายจากหัวหน๎าหนํวย เชํน ปลุกปลอบใจ

ผู๎ประสบภัย การแนะนําให๎ผู๎ประสบภัยมาขอรับบริการโดยถูกวิธี ชํวยแจกและขนสิ่งของให๎ผู๎ประสบภัย เป็น
ต๎น 

สําหรับโครงสร๎างของหนํวยสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยนี้จะสมบูรณ๑หรือไมํขึ้นอยูํกับสภาวะแวดล๎อม
หลายประการ เชํน กําลังเจ๎าหน๎าที่เพียงพอหรือไมํ มีการมอบหมายหน๎าที่กันอยํางชัดแจ๎งเพียงใด รวม
ตลอดถึงสภาวะแวดล๎อมในขณะปฏิบัติงานด๎วย 

บทบาทหน้าที่ของลูกเสือในการสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย 
1. อัคคีภัย หมายถึง ภาวะที่อาจทําให๎เกิดการลุกไหม๎ของไฟ เชํน การจุดเผาของวัตถุที่ติดไฟแล๎ว

ยังหมายถึงการติดตํอลุกลามโดยอาศัยวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงที่อยูํใกล๎เคียงกับบริเวณเกิดไฟ เชํน อาคาร
บ๎านเรือน และสาเหตุทําให๎เกิดอัคคีภัยสํวนมากมักได๎แกํ 

1.1เกิดจากความประมาทเลินเลํอในการหุงต๎มหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับการติดไฟ เชํน การตัด
เชื่อมโลหะ การแตกรั่วของทํอแก๏ส 

1.2เกิดจากไฟฟ้าช็อต หรือลัดวงจร 
1.3เกิดจากฟ้าผํา 
1.4เกิดจากไฟป่า 
1.5เกิดจากมีผู๎จงใจให๎เกิดขึ้น 
การป้องกันอัคคีภัย คือ การกําจัดสาเหตุดังกลําวข๎างต๎นที่อาจทําให๎เกิดอัคคีภัยรวมตลอดจน

การป้องกันมิให๎ติดตํอลุกลามและการระวังอัคคีภัยด๎วยวิธีการตําง ๆ ด๎วย 
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ผลเสียหายเกิดจากอัคคีภัย 
1. ทําความสูญเสียให๎แกํชีวิตและทรัพย๑สิน
2. ทําให๎รัฐบาลขาดรายได๎จากภาษี
3. เพิ่มภาระแกํรัฐบาลในการดูแลและสงเคราะห๑เพิ่มมากขึ้น

2. อุทกภัย การเกิดอุทกภัย หมายถึง ระดับน้ําในแมํน้ําลําคลองเอํอล๎มฝั่งและตลิ่งไหลทํวม
บ๎านเรือน เรือกสวนไรํนา และความรุนแรงของกระแสน้ํา ที่เอํอไหลทํวมนั้นทําให๎เกิดความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย๑สินได๎เสมอ 

สาเหตุที่ทําให้เกิดอุทกภัย 
1. เกิดฝนตกหนักติดตํอกันเป็นเวลานาน ทําให๎ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมานั้นไมํอาจไหลสูํแมํน้ํา

ลําคลองได๎ทัน จึงทํวมบริเวณที่ต่ํา 
2. เกิดฝนตกหนักในป่าหรือเขาเป็นเวลานาน ทําให๎น้ําป่าหรือเขาไหลลงทีต่่ําอยาํงรุนแรงทําให๎

เกิดภาวะน้ําทํวมอยํางกะทันหัน ภายใน 24 ชั่วโมง หรือมากกวํา ทําให๎บ๎านเรือนราษฎร ไรํนาได๎รับความ
เสียหายอยํางรุนแรง แล๎วระดับน้ําก็ลดลงอยํางรวดเร็วเชํนกัน 

3. เกิดจากน้ําทะเลหนุนเข๎ามาในแมํน้ํา ทําให๎ระดับน้ําในแมํน้ําลําคลองซึ่งปกติไหลลงสูํทะเล
ไมํสามารถไหลลงไปได๎ก็เอํอทํวมสูงขึ้นล๎นฝั่ง ทําให๎เกิดน้ําทํวมแตํน้ําทํวมประเภทนี้ไมํคํอยเป็นอันตรายมากนัก 

ผลเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย 
1. ทําให๎บ๎านเรือน ไรํนา และทรัพย๑สินของราษฎรได๎รับความเสียหาย
2. การคมนาคมทางบกถูกตัดขาด
3. การเกษตรกรรมได๎รับความเสียหาย
4. ทําให๎ประชาชนยากจนลง
5. ทําให๎ธุรกิจต๎องหยุดชะงักลง ทําให๎รายได๎ของประเทศลดลง

3. วาตภัย หมายถึง ลมที่มีความเร็วสูง สามารถพัดสิ่งที่กีดขวางให๎พังทลายได๎ ซึ่งลมที่พัดแล๎ว
เกิดอันตรายขึ้นได๎นี้มีชื่อเรียกแตกตํางกันออกไป คือ 

3.1พายุดีเปรสช่ัน เป็นพายุที่มีความเร็วสูงสุดใกล๎บริเวณศูนย๑กลางไมํเกิน 33 น๏อต หรือ 61 
กิโลเมตรตํอชั่วโมง 

3.2พายุโซนร๎อนมีความเร็วสูงสุดใกล๎บริเวณศูนย๑กลาง 34 น๏อต หรือ 62 กิโลเมตรตํอชั่วโมง 
แตํไมํเกิน 63 น๏อต หรือ 117 กิโลเมตรตํอชั่วโมง 

3.3พายุใต๎ฝุ่น ที่มีความเร็วใกล๎บริเวณศูนย๑กลางตั้งแตํ 64 น๏อต หรือ 118 กิโลเมตรตํอชั่วโมง 
เป็นพายุที่มีความแรงที่สุด ถ๎าเกิดในมหาสมุทรอินเดีย เรียกวํา ไซโคลน ถ๎าเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติค 
เรียกวํา เฮอริเคน 

ฤดูที่มักจะเกิดวาตภัย คือ ระหวํางเดือนเมษายน-เดือนตุลาคม แตํมีพายุที่เกิดขึ้นชํวงฤดูร๎อน 
เรียกวํา พายุร๎อน จนเกิดระหวํางเดือนมีนาคม เมษายน 
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อันตรายที่เกิดจากวาตภัย 
บนบก จะกํอให๎เกิดอันตรายบ๎านเรือนราษฎร ต๎นไม๎ใหญํล๎มถอนรากถอนโคนล๎มทับบ๎านเรือน

เรือกสวนไรํนาได๎รับความเสียหาย เสาไฟฟ้าล๎ม ไฟฟ้าช็อต กํอให๎เพลิงไหม๎และมั กจะมีฝนตกด๎วยอาจ
กํอให๎เกิดน้ําทํวมด๎วย 

ในทะเล จะกํอให๎เกิดคลื่นลูกใหญํ ลมแรงจัด ทําให๎เรือขนาดใหญํอาจถูกพัดลํมจม หรือลัดไป
เกยติดฝั่ง นอกจากนี้ ยังกํอให๎เกิดความเสียหายแกํการประมงเป็นอยํางมาก เชํน ทําลายโป๊ะจับปลา เป็นต๎น 

การเตรียมการป้องกัน 
1. กรมอุตุนิยมวิทยาแจ๎งชนิดการเคลื่อนไหวของพายุให๎ทราบลํวงหน๎า ไมํน๎อยกวํา 24 ชั่วโมง
2. เตือนให๎ประชาชนทราบลํวงหน๎าเพื่อให๎เตรียมตัวขนย๎ายสิ่งของทรัพย๑สินไปไว๎ในที่

ปลอดภัยและให๎อยูํไกลจากอาคารบ๎านเรือน หรือต๎นไม๎ใหญํ 
3. เตรียมเรือหรือแพไว๎เพื่อชํวยบรรเทาความเดือดร๎อนในกรณีอาจเกิดน้ําทํวม

การช่วยเหลือในระหว่างเกิดภัย 
1. การชํวยเหลือขณะเกิดอัคคีภัย

1.1ชํวยขนย๎ายทรัพย๑สิน สิ่งของ ของผู๎ประสบภัยไปไว๎ในที่ที่ปลอดภัย หรือที่ทางเจ๎าหน๎าที่ได๎
กําหนดไว๎ 

1.2ชํวยดูแลสิ่งของทรัพย๑สินของผู๎ประสบอัคคีภัยที่ขนย๎ายมาอยูํในที่ปลอดภัยดังกลําวข๎างต๎น 
1.3ชํวยกันผู๎คนและผู๎ไมํมีสํวนเกี่ยวข๎อง มิให๎เข๎าไปในบริเวณที่เกิดเหตุ ทั้งนี้เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่

ปฏิบัติงานชํวยเหลือผู๎ประสบภัยได๎สะดวกเต็มที่ 
1.4ชํวยขนย๎ายผู๎ป่วยเจ็บออกจากที่เกิดเหตุ และให๎การรักษาพยาบาลเบื้องต๎นแกํผู๎ประสบ

อุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากอัคคีภัย 
1.4.1 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยโดยปราศจากเครื่องมือ 

(1) การแบกใสํบํา 
(2) การชํวยพยุงให๎เดินไป 
(3) การใช๎ขี่หลัง 
(4) การอุ๎ม 
(5) การให๎เกาะหลัง 
(6) การแบกด๎วยสะโพก 
(7) การคลานลาก 
(8) การอุ๎มลากหรือการอุ๎มเคลื่อนลงบันได 
(9) การแบกให๎หลังชนกัน 
(10) การคลานราบ 
(11) การแบกไว๎บนหลัง 

1.4.2 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยโดยใช้เครื่องมือ 
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(1) การใช๎เปลพยาบาลแบกหาม 
(2) การใช๎ลอกผูกกับเปล 
(3) การโรยตัวผ๎ูประสบภัยลงทางบันได 

1.4.3 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย 
คือ การให๎ความชํวยเหลือขั้นต๎นแกํผู๎ป่วยโดยปัจจุบัน จนกระทั่งถึงมือแพทย๑หรือ

พยาบาล ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจถึงชีวิต และเพื่อป้องกันมิให๎การเจ็บป่วยนั้นลุกลามตํอไปดังนั้น
บุคคลที่จะชํวยปฐมพยาบาลเบื้องต๎น จะต๎องปฏิบัติด๎วยอาการสงบ ถูกต๎องตามหลักเบื้องต๎น รวดเร็วและ
ทันที และให๎ได๎ผล จะหมดหน๎าที่เมื่อผู๎ป่วยถึงมือแพทย๑หรือพยาบาล การปฐมพยาบาลเบื้องต๎นที่มีผู๎มีหน๎าที่
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในกรณีเกิดการเจ็บป่วยดังกรณีตํอไปนี้ 

1. โลหิตออก ต๎องพยาบาลห๎ามเลือดและป้องกันเชื้อมิให๎เข๎าแผล กดบริเวณแผล
ด๎วยมือหรือผ๎าสะอาด ๆ แล๎วพันผ๎าให๎แนํนจนเลือดหยุด พยายามยกอวัยวะที่บริเวณเลือดออกให๎สูง ๆ เอาไว๎ 

2. การชํวยเหลือผู๎ป่วยหยุดหายใจ คือ วิธีเป่าปากหรือเป่าจมูก ผายปอด ใช๎เครื่อง
หายใจซึ่งควรมีพร๎อมอยูํในรถพยาบาล 

3. การชํวยผู๎หมดสติหรือเป็นลม ต๎องพยายามเข๎าทีร่ํม อยําให๎คนมุง แก๎เสื้อผ๎าออก
อยําให๎รัด ให๎ความอบอุํน ให๎ยาแอมโมเนียดม 

4. การชํวยเหลือผู๎ได๎รับอันตรายจากความร๎อน
- ป้องกันมิให๎เชื้อโรคเข๎าแผล 
- อยําแตะต๎องบาดแผลที่เกิดจากความร๎อน หาผ๎าสะอาดที่สุดเทําที่จะหาได๎ปิด

แผลเอาไว๎และให๎บริเวณแผลอยูํนิ่ง ๆ 
- ให๎ดื่มน้ํามาก ๆ 
- อยําถอดเสื้อผ๎า 
- อยําทําให๎แผลที่พองแตก 
- อยําทาด๎วยน้ํามัน 

5. การเข๎าเฝือกชั่วคราวเพื่อป้องกันมิให๎กระดูกสํวนที่หักหรือหลุดเคลื่อนไหวโดย
ใช๎วัสดุตําง ๆ ดังกลําวตํอไปนี้ชํวยมิให๎กระดูกสํวนที่หักหรือแตกเคลื่อนไหวเพื่อลดความเจ็บป่วย มิให๎เกิด
อันตรายมากขึ้นอีก และเคลื่อนย๎ายคนไข๎ได๎สะดวก 

- เฝือก 
- ทํอนไม๎ 
- ไม๎บรรทัด 
- กระดาษแข็งพันหนา ๆ 
- ใช๎อวัยวะสํวนที่ใกล๎เคียง เชํน พันแผลติดกับตัวหรือขาซ๎ายกับขาขวา 

2. การช่วยเหลือในระยะแรกหลังภัยสงบ

1. กำรช่วยเหลือขณะเกิดอคัคีภยั
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อันตรายที่เกิดจากวาตภัย 
บนบก จะกํอให๎เกิดอันตรายบ๎านเรือนราษฎร ต๎นไม๎ใหญํล๎มถอนรากถอนโคนล๎มทับบ๎านเรือน

เรือกสวนไรํนาได๎รับความเสียหาย เสาไฟฟ้าล๎ม ไฟฟ้าช็อต กํอให๎เพลิงไหม๎และมั กจะมีฝนตกด๎วยอาจ
กํอให๎เกิดน้ําทํวมด๎วย 

ในทะเล จะกํอให๎เกิดคลื่นลูกใหญํ ลมแรงจัด ทําให๎เรือขนาดใหญํอาจถูกพัดลํมจม หรือลัดไป
เกยติดฝั่ง นอกจากนี้ ยังกํอให๎เกิดความเสียหายแกํการประมงเป็นอยํางมาก เชํน ทําลายโป๊ะจับปลา เป็นต๎น 

การเตรียมการป้องกัน 
1. กรมอุตุนิยมวิทยาแจ๎งชนิดการเคลื่อนไหวของพายุให๎ทราบลํวงหน๎า ไมํน๎อยกวํา 24 ชั่วโมง
2. เตือนให๎ประชาชนทราบลํวงหน๎าเพื่อให๎เตรียมตัวขนย๎ายสิ่งของทรัพย๑สินไปไว๎ในที่

ปลอดภัยและให๎อยูํไกลจากอาคารบ๎านเรือน หรือต๎นไม๎ใหญํ 
3. เตรียมเรือหรือแพไว๎เพื่อชํวยบรรเทาความเดือดร๎อนในกรณีอาจเกิดน้ําทํวม

การช่วยเหลือในระหว่างเกิดภัย 
1. การชํวยเหลือขณะเกิดอัคคีภัย

1.1ชํวยขนย๎ายทรัพย๑สิน สิ่งของ ของผู๎ประสบภัยไปไว๎ในที่ที่ปลอดภัย หรือที่ทางเจ๎าหน๎าที่ได๎
กําหนดไว๎ 

1.2ชํวยดูแลสิ่งของทรัพย๑สินของผู๎ประสบอัคคีภัยที่ขนย๎ายมาอยูํในที่ปลอดภัยดังกลําวข๎างต๎น 
1.3ชํวยกันผู๎คนและผู๎ไมํมีสํวนเกี่ยวข๎อง มิให๎เข๎าไปในบริเวณที่เกิดเหตุ ทั้งนี้เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่

ปฏิบัติงานชํวยเหลือผู๎ประสบภัยได๎สะดวกเต็มที่ 
1.4ชํวยขนย๎ายผู๎ป่วยเจ็บออกจากที่เกิดเหตุ และให๎การรักษาพยาบาลเบื้องต๎นแกํผู๎ประสบ

อุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากอัคคีภัย 
1.4.1 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยโดยปราศจากเครื่องมือ 

(1) การแบกใสํบํา 
(2) การชํวยพยุงให๎เดินไป 
(3) การใช๎ขี่หลัง 
(4) การอุ๎ม 
(5) การให๎เกาะหลัง 
(6) การแบกด๎วยสะโพก 
(7) การคลานลาก 
(8) การอุ๎มลากหรือการอุ๎มเคลื่อนลงบันได 
(9) การแบกให๎หลังชนกัน 
(10) การคลานราบ 
(11) การแบกไว๎บนหลัง 

1.4.2 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยโดยใช้เครื่องมือ 
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(1) การใช๎เปลพยาบาลแบกหาม 
(2) การใช๎ลอกผูกกับเปล 
(3) การโรยตัวผ๎ูประสบภัยลงทางบันได 

1.4.3 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย 
คือ การให๎ความชํวยเหลือขั้นต๎นแกํผู๎ป่วยโดยปัจจุบัน จนกระทั่งถึงมือแพทย๑หรือ

พยาบาล ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจถึงชีวิต และเพื่อป้องกันมิให๎การเจ็บป่วยนั้นลุกลามตํอไปดังนั้น
บุคคลที่จะชํวยปฐมพยาบาลเบื้องต๎น จะต๎องปฏิบัติด๎วยอาการสงบ ถูกต๎องตามหลักเบื้องต๎น รวดเร็วและ
ทันที และให๎ได๎ผล จะหมดหน๎าที่เมื่อผู๎ป่วยถึงมือแพทย๑หรือพยาบาล การปฐมพยาบาลเบื้องต๎นที่มีผู๎มีหน๎าที่
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในกรณีเกิดการเจ็บป่วยดังกรณีตํอไปนี้ 

1. โลหิตออก ต๎องพยาบาลห๎ามเลือดและป้องกันเชื้อมิให๎เข๎าแผล กดบริเวณแผล
ด๎วยมือหรือผ๎าสะอาด ๆ แล๎วพันผ๎าให๎แนํนจนเลือดหยุด พยายามยกอวัยวะที่บริเวณเลือดออกให๎สูง ๆ เอาไว๎ 

2. การชํวยเหลือผู๎ป่วยหยุดหายใจ คือ วิธีเป่าปากหรือเป่าจมูก ผายปอด ใช๎เครื่อง
หายใจซึ่งควรมีพร๎อมอยูํในรถพยาบาล 

3. การชํวยผู๎หมดสติหรือเป็นลม ต๎องพยายามเข๎าทีร่ํม อยําให๎คนมุง แก๎เสื้อผ๎าออก
อยําให๎รัด ให๎ความอบอุํน ให๎ยาแอมโมเนียดม 

4. การชํวยเหลือผู๎ได๎รับอันตรายจากความร๎อน
- ป้องกันมิให๎เชื้อโรคเข๎าแผล 
- อยําแตะต๎องบาดแผลที่เกิดจากความร๎อน หาผ๎าสะอาดที่สุดเทําที่จะหาได๎ปิด

แผลเอาไว๎และให๎บริเวณแผลอยูํนิ่ง ๆ 
- ให๎ดื่มน้ํามาก ๆ 
- อยําถอดเสื้อผ๎า 
- อยําทําให๎แผลที่พองแตก 
- อยําทาด๎วยน้ํามัน 

5. การเข๎าเฝือกชั่วคราวเพื่อป้องกันมิให๎กระดูกสํวนที่หักหรือหลุดเคลื่อนไหวโดย
ใช๎วัสดุตําง ๆ ดังกลําวตํอไปนี้ชํวยมิให๎กระดูกสํวนที่หักหรือแตกเคลื่อนไหวเพื่อลดความเจ็บป่วย มิให๎เกิด
อันตรายมากขึ้นอีก และเคลื่อนย๎ายคนไข๎ได๎สะดวก 

- เฝือก 
- ทํอนไม๎ 
- ไม๎บรรทัด 
- กระดาษแข็งพันหนา ๆ 
- ใช๎อวัยวะสํวนที่ใกล๎เคียง เชํน พันแผลติดกับตัวหรือขาซ๎ายกับขาขวา 

2. การช่วยเหลือในระยะแรกหลังภัยสงบ

   1.4.2 กำรเคล่ือนย้ำยผูป้ระสบภยัโดยใช้เครื่องมือ
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2.1อัคคีภัย เมื่อเกิดขึ้นชั่วระยะหนึ่งก็จะสงบ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับภาวะและเหตุการณ๑ ตลอดจน
ความสามารถและความพร๎อมเพรียงของเจ๎าหน๎าที่ผู๎มีหน๎าที่ดับไฟนั้น เมื่ออัคคีภัยสงบลงแล๎วหน๎าที่ใน
ระยะแรกที่จะต๎องให๎ความชํวยเหลือ ซึ่งอยูํในหน๎าที่ของกรมประชาสงเคราะห๑กบัเจ๎าหน๎าที่ปกครอง องค๑การ
กุศล มูลนิธิ ทั้งของราชการและเอกชน ก็จะเข๎าไปให๎การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยโดยทันที โดยถือหลักปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. ต้ังหนํวยหรือกองอํานวยการให๎การสงเคราะห๑ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยขึ้นใกล๎เคียงกับ
บริเวณที่เกิดอัคคีภัย โดยประกอบด๎วยหนํวยราชการที่มีหน๎าที่ ให๎การชํวยเหลือองค๑การกุศลเอกชนมูลนิธิ
ตําง ๆ พร๎อมกันเพื่อรํวมให๎การชํวยเหลือ 

2. สําหรับของกรมประชาสงเคราะห๑มีหนํวยสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยเคลื่อนที่ซึ่งก็มารํวมให๎
การชํวยเหลืออยูํในหนํวยหรือกองอํานวยการดังกลําวด๎วย ซึ่งหนํวยเคลื่อนที่นี้ประกอบด๎วยนักสังคม
สงเคราะห๑ เจ๎าหน๎าที่ และอาสาสมัคร ชํวยงานประชาสงเคราะห๑รํวมดําเนินการให๎การชํวยเหลือผู๎ประสบ
อัคคีภัยอยูํด๎วย 

3. กํอนที่จะให๎การชํวยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคแกํผู๎ประสบภัยนั้น จะต๎องประสานงาน
กับเจ๎าหน๎าที่อําเภอหรือเขตในท๎องที่นั้นเพื่อให๎อําเภอหรือเขตออกใบรับรองกํอนวําผู๎ ใดบ๎างที่เป็นผู๎ประสบ
อัคคีภัย จากนั้นผู๎ประสบภัยที่มีใบรับรองจากอําเภอหรือเขตวําเป็นผู๎ประสบภัยก็นําใบรังรองดังกลําวมายื่น
แสดงแกํเจ๎าหน๎ามี่หรือนักสังคมสงเคราะห๑ของหนํวยสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยเพื่อพิจารณาตรวจสอบและออก
บัตรผ๎ูรับการสงเคราะห๑ประจําครอบครัวผู๎ประสบอัคคีภัยซึ่งจะได๎นําบัตรนี้ไปแสดงแกํหนํวยราชการ มูลนิธิ
และองค๑การกุศลตําง ๆ เพื่อขอรับการชํวยเหลือสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคตํอไป 

4. การแจกจํายเครื่องอุปโภคบริโภค
- กรมประชาสงเคราะห๑แจกจํายเสื้อผ๎าเครื่องนุํงหํม
- มูลนิธิราชประชานุเคราะห๑แจกจํายเครื่องจักรและสมุดดินสอแกํนักเรียน
- องค๑การกุศลและมูลนิธิเอกชนแบํงแยกกนัแจกจํายข๎าวสาร อาหารแห๎ง การจัดเลี้ยง

อาหาร แจกจํายเงิน 
5. การจัดที่อยูํอาศัยชั่วคราว

- อําเภอหรือเขตจัดหาที่อยูํอาศัยชั่วคราวให๎
- กรมประชาสงเคราะห๑สนับสนุนเงินเป็นคําวัสดุในการจัดสร๎างที่พักอาศัยชั่วคราว

2.2วาตภัยเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวชั่วขณะหนึ่งแล๎วก็สงบ มักทําความเสียหายให๎แกํบ๎านเรือน
ราษฎรอยูํเสมอ การชํวยเหลือมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 

1. สํงนักสังคมสงเคราะห๑หรือเจ๎าหน๎าที่ไปสํารวจความเสียหายรํวมกัน
2. เจ๎าหน๎าที่อําเภอหรือเขต มาประกอบการพิจารณาให๎การชํวยเหลือตามระเบียบตํอไป
3. เมื่อปรากฏวําผู๎ประสบวาตภัยมีฐานะยากจนไมสํามารถชํวยตัวเองในเรื่องจัดหาวัสดุมา

สร๎างหรือซํอมแซมบ๎าน นักสังคมสงเคราะห๑ก็จะเสนอความเห็นวําควรจะให๎การชํวยเหลือวัสดุอะไรบ๎างเป็น
เงินเทําใด ตามระเบียบหลักเกณฑ๑ 

100 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

4. หากผู๎ประสบวาตภัยนั้นมีความเดอืดร๎อนในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคทีจ่ําเป็นนักสังคม
สงเคราะห๑ก็จะพิจารณาให๎การชํวยเหลือตามความจําเป็นและหลักเกณฑ๑ด๎วย 

2.3อุทกภัย เป็นภัยที่เกิดขึ้นมีทั้งฉับพลันและกินเวลานาน แตํสํวนใหญํแล๎วมักจะเกิดขึ้นเป็น
เวลา 10-15 วัน บางครั้งกินเวลาเป็นเดือนก็เคยมี และอุทกภัยที่เกิดขึ้นนี้มักจะกินบริเวณกว๎างขวางหลาย
ท๎องที่ หลายตําบล จึงทําให๎มีผู๎ประสบความเดือดร๎อนอยูํทั่วไปในบริเวณกว๎าง การชํวยเหลือจึงจะต๎องมีกอง
อํานวยการเป็นศูนย๑รํวมการให๎การชํวยเหลือ นอกจากนั้นจะต๎องมีหนํวยชํวยเหลือแยกย๎ายออกไปให๎การ
ชํวยเหลือในท๎องถิ่นตําง ๆ กันหลาย ๆ หนํวยด๎วย ทั้งนี้ เพื่อให๎การชํวยเหลือเป็นไปด๎วยความรวดเร็วและ
ทั่วถึงทันทีตํอเหตุการณ๑จึงจําเป็นต๎องมีวัสดุอุปกรณ๑และเครื่องมือที่จําเป็นในการชํวยเหลือดังนี้ 

1. เรือท๎องแบนสําหรับขนเครื่องอุปโภคบริโภคและเจ๎าหน๎าที่สําหรับเยี่ยมเยียนและนํา
สิ่งของไปชํวยเหลือ 

2. เรือท๎องแบนสําหรับขนย๎ายผู๎ประสบอุทกภัยไปอยูํในที่ที่ปลอดภัยตลอดจนขนย๎ายสัตว๑
เลี้ยง เชํน วัว ควาย เป็นต๎น 

การช่วยเหลือ 
1. นําข๎าวสาร อาหารแห๎ง ไปให๎การชํวยเหลือ
2. ในกรณีร๎ายแรงต๎องอพยพผู๎คน สัตว๑เลี้ยงไปไว๎ในที่สูงและปลอดภัย ซึ่งจะต๎องจัดเลี้ยง

อาหารให๎ 
3. ในบางกรณีอาจจะต๎องแจกจํายเสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํม ให๎แกํผู๎ประสบภัยด๎วย

การจัดที่พักช่ัวคราวสําหรับผู้ประสบภัย 
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งได๎แกํ อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย มักจะทําความเสียหายให๎แกํทรัพย๑สิน

ของราษฎรและทางราชการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งทําความเสียหายแกํบ๎านเรือนราษฎรแตํละครั้งเป็นจํานวน
มาก กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนในเรื่องที่อยูํอาศัยเป็นอยํางมากการชํวยเหลือจึงควรคํานึงถึงการจัดที่พัก
อาศัยชั่วคราวให๎แกํผู๎ประสบภัยดังกลําวในระยะแรกด๎วย นอกเหนือจากการแจกจํายสิ่งของเครื่องอุปโภค
บริโภค 

การเลือกทําเลที่พักอาศัยช่ัวคราว 
ก. อัคคีภัย ในกรณีอัคคีภัย ผู๎ประสบภัยสํวนใหญํจะสูญเสียทรัพย๑สินและบ๎านเรือนโดยฉับพลัน 

การจัดหาที่อยูํอาศัยชั่วคราวให๎แกํผู๎ประสบอัคคีภัย จึงควรจัดหาสถานที่อยูํใกล๎เคียงกับที่เกิดเหตุให๎มาก
ที่สุดเทําที่จะทําได๎ ทั้งเพื่อความสะดวกในการติดตํอกับทางราชการ การรับการสงเคราะห๑ตลอดจนมิให๎
ผู๎ประสบภัยเกิดการว๎าเหวํจากถิ่นเดิมมากนัก สถานที่ที่จะให๎เป็นที่พักชั่วคราวนั้นควรพิจารณาจากสถานที่
ที่เป็นสาธารณะ ดังนี้ 

1. ศาลาวัด หรือสิ่งกํอสร๎างอื่น ๆ ที่ประชาชนใช๎ประโยชน๑รํวมกันซึ่งอยูํในบริเวณวัด ได๎แกํ
โรงเรียน 

 2. กำรช่วยเหลือในระยะแรกหลงัภยัสงบ

ที่
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2.1อัคคีภัย เมื่อเกิดขึ้นชั่วระยะหนึ่งก็จะสงบ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับภาวะและเหตุการณ๑ ตลอดจน
ความสามารถและความพร๎อมเพรียงของเจ๎าหน๎าที่ผู๎มีหน๎าที่ดับไฟนั้น เมื่ออัคคีภัยสงบลงแล๎วหน๎าที่ใน
ระยะแรกที่จะต๎องให๎ความชํวยเหลือ ซึ่งอยูํในหน๎าที่ของกรมประชาสงเคราะห๑กบัเจ๎าหน๎าที่ปกครอง องค๑การ
กุศล มูลนิธิ ทั้งของราชการและเอกชน ก็จะเข๎าไปให๎การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยโดยทันที โดยถือหลักปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. ตั้งหนํวยหรือกองอํานวยการให๎การสงเคราะห๑ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยขึ้นใกล๎เคียงกับ
บริเวณที่เกิดอัคคีภัย โดยประกอบด๎วยหนํวยราชการที่มีหน๎าที่ ให๎การชํวยเหลือองค๑การกุศลเอกชนมูลนิธิ
ตําง ๆ พร๎อมกันเพื่อรํวมให๎การชํวยเหลือ 

2. สําหรับของกรมประชาสงเคราะห๑มีหนํวยสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยเคลื่อนที่ซึ่งก็มารํวมให๎
การชํวยเหลืออยูํในหนํวยหรือกองอํานวยการดังกลําวด๎วย ซึ่งหนํวยเคลื่อนที่นี้ประกอบด๎วยนักสังคม
สงเคราะห๑ เจ๎าหน๎าที่ และอาสาสมัคร ชํวยงานประชาสงเคราะห๑รํวมดําเนินการให๎การชํวยเหลือผู๎ประสบ
อัคคีภัยอยูํด๎วย 

3. กํอนที่จะให๎การชํวยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคแกํผู๎ประสบภัยนั้น จะต๎องประสานงาน
กับเจ๎าหน๎าที่อําเภอหรือเขตในท๎องที่นั้นเพื่อให๎อําเภอหรือเขตออกใบรับรองกํอนวําผู๎ ใดบ๎างที่เป็นผู๎ประสบ
อัคคีภัย จากนั้นผู๎ประสบภัยที่มีใบรับรองจากอําเภอหรือเขตวําเป็นผู๎ประสบภัยก็นําใบรังรองดังกลําวมายื่น
แสดงแกํเจ๎าหน๎ามี่หรือนักสังคมสงเคราะห๑ของหนํวยสงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยเพื่อพิจารณาตรวจสอบและออก
บัตรผ๎ูรับการสงเคราะห๑ประจําครอบครัวผู๎ประสบอัคคีภัยซึ่งจะได๎นําบัตรนี้ไปแสดงแกํหนํวยราชการ มูลนิธิ
และองค๑การกุศลตําง ๆ เพื่อขอรับการชํวยเหลือสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคตํอไป 

4. การแจกจํายเครื่องอุปโภคบริโภค
- กรมประชาสงเคราะห๑แจกจํายเสื้อผ๎าเครื่องนุํงหํม
- มูลนิธิราชประชานุเคราะห๑แจกจํายเครื่องจักรและสมุดดินสอแกํนักเรียน
- องค๑การกุศลและมูลนิธิเอกชนแบํงแยกกนัแจกจํายข๎าวสาร อาหารแห๎ง การจัดเลี้ยง

อาหาร แจกจํายเงิน 
5. การจัดที่อยูํอาศัยชั่วคราว

- อําเภอหรือเขตจัดหาที่อยูํอาศัยชั่วคราวให๎
- กรมประชาสงเคราะห๑สนับสนุนเงินเป็นคําวัสดุในการจัดสร๎างที่พักอาศัยชั่วคราว

2.2วาตภัยเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวชั่วขณะหนึ่งแล๎วก็สงบ มักทําความเสียหายให๎แกํบ๎านเรือน
ราษฎรอยูํเสมอ การชํวยเหลือมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 

1. สํงนักสังคมสงเคราะห๑หรือเจ๎าหน๎าที่ไปสํารวจความเสียหายรํวมกัน
2. เจ๎าหน๎าที่อําเภอหรือเขต มาประกอบการพิจารณาให๎การชํวยเหลือตามระเบียบตํอไป
3. เมื่อปรากฏวําผู๎ประสบวาตภัยมีฐานะยากจนไมสํามารถชํวยตัวเองในเรื่องจัดหาวัสดุมา

สร๎างหรือซํอมแซมบ๎าน นักสังคมสงเคราะห๑ก็จะเสนอความเห็นวําควรจะให๎การชํวยเหลือวัสดุอะไรบ๎างเป็น
เงินเทําใด ตามระเบียบหลักเกณฑ๑ 
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4. หากผู๎ประสบวาตภัยนั้นมีความเดอืดร๎อนในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคทีจ่ําเป็นนักสังคม
สงเคราะห๑ก็จะพิจารณาให๎การชํวยเหลือตามความจําเป็นและหลักเกณฑ๑ด๎วย 

2.3อุทกภัย เป็นภัยที่เกิดขึ้นมีทั้งฉับพลันและกินเวลานาน แตํสํวนใหญํแล๎วมักจะเกิดขึ้นเป็น
เวลา 10-15 วัน บางครั้งกินเวลาเป็นเดือนก็เคยมี และอุทกภัยที่เกิดขึ้นนี้มักจะกินบริเวณกว๎างขวางหลาย
ท๎องที่ หลายตําบล จึงทําให๎มีผู๎ประสบความเดือดร๎อนอยูํทั่วไปในบริเวณกว๎าง การชํวยเหลือจึงจะต๎องมีกอง
อํานวยการเป็นศูนย๑รํวมการให๎การชํวยเหลือ นอกจากนั้นจะต๎องมีหนํวยชํวยเหลือแยกย๎ายออกไปให๎การ
ชํวยเหลือในท๎องถิ่นตําง ๆ กันหลาย ๆ หนํวยด๎วย ทั้งนี้ เพื่อให๎การชํวยเหลือเป็นไปด๎วยความรวดเร็วและ
ทั่วถึงทันทีตํอเหตุการณ๑จึงจําเป็นต๎องมีวัสดุอุปกรณ๑และเครื่องมือที่จําเป็นในการชํวยเหลือดังนี้ 

1. เรือท๎องแบนสําหรับขนเครื่องอุปโภคบริโภคและเจ๎าหน๎าที่สําหรับเยี่ยมเยียนและนํา
สิ่งของไปชํวยเหลือ 

2. เรือท๎องแบนสําหรับขนย๎ายผู๎ประสบอุทกภัยไปอยูํในที่ที่ปลอดภัยตลอดจนขนย๎ายสัตว๑
เลี้ยง เชํน วัว ควาย เป็นต๎น 

การช่วยเหลือ 
1. นําข๎าวสาร อาหารแห๎ง ไปให๎การชํวยเหลือ
2. ในกรณีร๎ายแรงต๎องอพยพผู๎คน สัตว๑เลี้ยงไปไว๎ในที่สูงและปลอดภัย ซึ่งจะต๎องจัดเลี้ยง

อาหารให๎ 
3. ในบางกรณีอาจจะต๎องแจกจํายเสื้อผ๎า เครื่องนุํงหํม ให๎แกํผู๎ประสบภัยด๎วย

การจัดที่พักช่ัวคราวสําหรับผู้ประสบภัย 
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งได๎แกํ อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย มักจะทําความเสียหายให๎แกํทรัพย๑สิน

ของราษฎรและทางราชการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งทําความเสียหายแกํบ๎านเรือนราษฎรแตํละครั้งเป็นจํานวน
มาก กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนในเรื่องที่อยูํอาศัยเป็นอยํางมากการชํวยเหลือจึงควรคํานึงถึงการจัดที่พัก
อาศัยชั่วคราวให๎แกํผู๎ประสบภัยดังกลําวในระยะแรกด๎วย นอกเหนือจากการแจกจํายสิ่งของเครื่องอุปโภค
บริโภค 

การเลือกทําเลที่พักอาศัยช่ัวคราว 
ก. อัคคีภัย ในกรณีอัคคีภัย ผู๎ประสบภัยสํวนใหญํจะสูญเสียทรัพย๑สินและบ๎านเรือนโดยฉับพลัน 

การจัดหาที่อยูํอาศัยชั่วคราวให๎แกํผู๎ประสบอัคคีภัย จึงควรจัดหาสถานที่อยูํใกล๎เคียงกับที่เกิดเหตุให๎มาก
ที่สุดเทําที่จะทําได๎ ทั้งเพื่อความสะดวกในการติดตํอกับทางราชการ การรับการสงเคราะห๑ตลอดจนมิให๎
ผู๎ประสบภัยเกิดการว๎าเหวํจากถิ่นเดิมมากนัก สถานที่ที่จะให๎เป็นที่พักชั่วคราวนั้นควรพิจารณาจากสถานที่
ที่เป็นสาธารณะ ดังนี้ 

1. ศาลาวัด หรือสิ่งกํอสร๎างอื่น ๆ ที่ประชาชนใช๎ประโยชน๑รํวมกันซึ่งอยูํในบริเวณวัด ได๎แกํ
โรงเรียน 

อคัคีภยั
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2. โรงเรียน หรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นซึ่งอยูํในบริเวณโรงเรียน เชํน ห๎องประชุม โรงอาหาร
โรงฝึกกายบริหาร หรือใต๎ถุนโรงเรียน เป็นต๎น 

3. สถานที่ราชการ ได๎แกํ ศาลาประชาคม ห๎องประชุม ใต๎ถุนสิ่งกํอสร๎างที่มั่นคงแข็งแรง
4. ดัดแปลงสิ่งกํอสร๎าง สิ่งสาธารณะอื่น ๆ ให๎เป็นที่อยูํอาศัยชั่วคราว
5. จัดสร๎างที่พักอาศัยชั่วคราวขึ้นในบริเวณไฟไหม๎
การจัดที่พักอาศัยชั่วคราบดังกลําวข๎างต๎นนั้น เป็นหน๎าที่ของอําเภอหรือเขตที่พิจารณาจาก

สถานที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงด๎านสุขลักษณะ ได๎แกํ ที่นอน ห๎องน้ํา ห๎องส๎วม และอื่น ๆ ที่จําเป็น เชํน 
ไฟฟ้า เป็นต๎น สํวนคําวัสดุจัดสร๎างหรือดัดแปลงที่พักอาศัยข๎างต๎นนั้นกรมประชาสงเคราะห๑เป็นผู๎ให๎การ
สนับสนุน 

การจัดหาที่พักชั่วคราวให๎แกํผู๎ประสบอัคคีภัยนั้น จะต๎องอยูํในขั้นเตรียมการวางแผนไว๎
ลํวงหน๎ากํอนวํา หากอัคคีภัยเกิดขึ้นในบริเวณใดควรจะจัดหาที่พักชั่วคราวได๎ตรงไหนที่เหมาะสมที่สุด 
ฉะนั้น การเตรียมแผนจึงเป็นเรื่องสําคัญมาก ซึ่งเป็นหน๎าที่โดยตรงของอําเภอทีจ่ะกําหนดสถานที่ดังกลําวไว๎
ลํวงหน๎าวําในยํานที่คาดวําจะเกิดอัคคภีัยขึ้นจะต๎องใหผ๎ู๎ประสบอัคคภีัยเขา๎อยูํอาศัยชั่วคราวตรงไหน อยํางไร 

สําหรับศูนย๑สงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยในเรื่องการเตรียมที่พักอาศัยนั้น ก็จะต๎องประสานงานกับ
ทางอําเภอหรือเขตไว๎ในขณะที่ไฟกําลังลุกไหม๎อยูํ จะต๎องรับกําหนดสถานที่ทีจ่ะใช๎เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวไว๎
ได๎เลยตามหลักเกณฑ๑ดังกลําวข๎างต๎น 

การสํารวจตรวจสอบเพื่อเตรียมที่พักช่ัวคราว 
1. ในกรุงเทพมหานครนั้นเป็นชุมชนใหญํหนาแนํน และมีชุมชนอยูํกันเป็นกลุํมก๎อนหรือที่เรียกวํา

สลัมนั้น มีจํานวนหลายแหํงด๎วยกัน ซึ่งสลัมเหลํานั้นลํอแหลมตํอการเกิดอัคคีภัยเป็นอยํางมาก ฉะนั้น การ
เตรียมการวางแผนในการจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให๎แกํผู๎ประสบอัคคีภัย เมื่อเกิดขึ้นนั้นควรจะได๎กําหนด
เอาบริเวณสลัมทุกแหํงในกรุงเทพมหานครในจุดที่คาดวําอัคคีภัยอาจจะเกิดขึ้น การหาสถานที่พักจึงต๎อง
หมายตาเอาวัด โรงเรียน หรือสถานที่ราชการ หรือบริเวณที่วํางเปลํา หรือที่สาธารณะที่จะใช๎เป็นสถานที่
สร๎างที่พักชั่วคราวได๎ โดยต๎องคํานึงถึงสุขลักษณะประกอบด๎วย 

2. ในตํางจังหวัด อัคคีภัยที่เกิดขึ้นสํวนใหญํเกิดในเขตชุมชน การจัดสถานที่พักอาศัยชั่วคราว
กระทําได๎งําย เชํน ศาลาประชาคมศาลาวัด โรงเรียน ตลอดจนบริเวณที่ดินวํางเปลําที่จะสร๎างที่พักอาศัย
ชั่วคราวก็หางําย เรื่องการเตรียมการวางแผนในเรื่องที่อยูํอาศัยชั่วคราว จึงไมํคํอยจําเป็นมากนัก แตํอยํางไร
ก็ตามหากมีการวางแผนไว๎แตํต๎นก็จะทําให๎การดําเนินงานเป็นไปสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

ข. วาตภัย การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให๎แกํผู๎ประสบภัยนั้นแทบจะเรียกวําไมํจําเป็นทั้งนี้เพราะ
วาตภัยที่เกิดขึ้นทําให๎บ๎านเรือนพังเสียหาย การจัดที่พักชั่วคราวกระทําได๎งํายด๎วยการให๎เจ๎าของบ๎าน
ดัดแปลงจากเศษสิ่งสลักหักพังมาปลูกสร๎างเป็นที่อยูํอาศัยชั่วคราวได๎ โดยทางกรมประชาสงเคราะห๑ให๎การ
สนับสนุนวัสดุเพิ่มเติมตามจําเป็น หากมีความจําเป็นต๎องให๎ผู๎ประสบภัยวาตภัยไปอยูํในสถานที่อื่น ก็กระทํา
ได๎เชํนเดียวกับกรณีผู๎ประสบอัคคีภัย 

ค. อุทกภัย การเตรียมจัดหาที่อยูํอาศัยชั่วคราวให๎แกํผู๎ประสบอุทกภัยนั้น ควรจะต๎องเตรียมการ 
ดังนี้ 
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1. จัดหาที่สูงที่เนินซึ่งคาดวําน้ําทํวมไมํถึงไว๎
2. ที่สูงที่เนินนั้นควรมีสิ่งปลูกสร๎างด๎วย เชํน วัด หรือโรงเรียน
3. จะต๎องมีสุขลักษณะประกอบด๎วย เชํน ห๎องน้ํา ห๎องส๎วม และที่หลับนอนรวมตลอดจนถึงแสง

สวํางด๎วย 
การหุงหาอาหารเลี้ยงดูผู้ประสบภัย 
การจัดเลี้ยงผู๎คนที่มีจํานวนมากนั้น จะต๎องเตรียมสิ่งตําง ๆ ดังนี้ 
1. หม๎อหรือกระทะขนาดใหญํ
2. เตาฟืนหรือถําน
3. ถาดหลุมจํานวนที่พอเพียงกับผ๎ูประสบภัยหรือจาน ชาม และช๎อน
4. ถังน้ําบรรจุน้ําดื่ม น้ําใช๎ให๎เพียงพอ
5. อาหารกระป๋อง หรืออาหารแห๎งสะดวกแกํการปรุงและแจกจําย
การจัดเครื่องอุปโภค 
1. เครื่องนุํงหํมหลับนอน ได๎แกํ เสื่อ มุ๎ง ผ๎าหํม เสื้อผ๎า
2. เครื่องครัวที่จําเป็น
3. อาหารแห๎งหรือเครื่องกระป๋อง
4. ข๎าวสาร
5. อื่น ๆ ที่จําเป็นแกํผู๎ประสบภัย เชํน ยารักษาโรค เป็นต๎น

การรับบรจิาคส่ิงของเหลือใช้ 
ความสําคัญของการรับบริจาคส่ิงของเหลือใช้ 

ในปัจจุบันนี้ ประชาชนเป็นจํานวนมากต๎องประสบปัญหาความเดือดร๎อนในด๎านตําง ๆ อันเกิดจาก
ความขาดแคลนในการครองชีพบ๎าง ประสบทุพภิกขภัย ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยตําง ๆ บ๎างซึ่งทาง
ราชการจําเป็นต๎องให๎ความชํวยเหลือในดา๎นเครื่องอปุโภคบริโภค ตลอดจนปัจจัยในการครองชีพจาํนวนมาก
อยูํเป็นประจํา อันยังผลให๎ต๎องสิ้นเปลืองงบประมาณแผํนดินเป็นจํานวนมาก และนับวันจะทวียิ่งขึ้นเป็น
ลําดับ อยํางไรก็ตาม การจัดบริการสงเคราะห๑ดังกลําวก็ยังไมํเพียงพอกับความจําเป็นและความเดือดร๎อนที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนชาวไทยรวมท้ังชาวตํางประเทศท้ังหลายตํางก็มีเมตตาจิตตํอผู๎ประสบความ
เดือดร๎อนในด๎านตําง ๆ เป็นอยํางยิ่ง โดยได๎บริจาคเงินและสิ่งของที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนานาชนิด
ชํวยเหลือผู๎เดือดร๎อนด๎วยตนเองโดยตรงบ๎าง หรือโดยผํานทางหนํวยราชการ องค๑การและสื่อมวลชนตําง ๆ 
บ๎างตลอดมา แตํเป็นการดําเนินงานเป็นครั้งคราวเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ๑จําเป็นเกิดขึ้นเทํานั้น ทําให๎การ
ชํวยเหลือประชาชนผู๎ประสบปัญหาความเดือดร๎อนไมํเป็นการเพียงพอและทันตํอความจําเป็นรีบดํวนที่
เกิดขึ้น สําหรับประชาชนที่มีสิ่งของเหลือใช๎เนื่องจากหมดความจําเป็นต๎องใช๎สอยหรือมีสิ่งของชํารุดเสียหาย
เล็กน๎อย แตํผู๎เป็นเจ๎าของไมํต๎องการซํอมแซมไว๎ใช๎ตํอไปอีกและพร๎อมที่จะบริจาคสิ่งของเหลํานั้น เพื่อ

คราว

หมายตาวัด โรงเรียน หรือสถานที่ราชการ

ศาลาประชาคม
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2. โรงเรียน หรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอื่นซึ่งอยูํในบริเวณโรงเรียน เชํน ห๎องประชุม โรงอาหาร
โรงฝึกกายบริหาร หรือใต๎ถุนโรงเรียน เป็นต๎น 

3. สถานที่ราชการ ได๎แกํ ศาลาประชาคม ห๎องประชุม ใต๎ถุนสิ่งกํอสร๎างที่มั่นคงแข็งแรง
4. ดัดแปลงสิ่งกํอสร๎าง สิ่งสาธารณะอื่น ๆ ให๎เป็นที่อยูํอาศัยชั่วคราว
5. จัดสร๎างที่พักอาศัยชั่วคราวขึ้นในบริเวณไฟไหม๎
การจัดที่พักอาศัยชั่วคราบดังกลําวข๎างต๎นนั้น เป็นหน๎าที่ของอําเภอหรือเขตที่พิจารณาจาก

สถานที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงด๎านสุขลักษณะ ได๎แกํ ที่นอน ห๎องน้ํา ห๎องส๎วม และอื่น ๆ ที่จําเป็น เชํน 
ไฟฟ้า เป็นต๎น สํวนคําวัสดุจัดสร๎างหรือดัดแปลงที่พักอาศัยข๎างต๎นนั้นกรมประชาสงเคราะห๑เป็นผู๎ให๎การ
สนับสนุน 

การจัดหาที่พักชั่วคราวให๎แกํผู๎ประสบอัคคีภัยนั้น จะต๎องอยูํในขั้นเตรียมการวางแผนไว๎
ลํวงหน๎ากํอนวํา หากอัคคีภัยเกิดขึ้นในบริเวณใดควรจะจัดหาที่พักชั่วคราวได๎ตรงไหนที่เหมาะสมที่สุด 
ฉะนั้น การเตรียมแผนจึงเป็นเรื่องสําคัญมาก ซึ่งเป็นหน๎าที่โดยตรงของอําเภอทีจ่ะกําหนดสถานที่ดังกลําวไว๎
ลํวงหน๎าวําในยํานที่คาดวําจะเกิดอัคคภีัยขึ้นจะต๎องใหผ๎ู๎ประสบอัคคภีัยเขา๎อยูํอาศัยชั่วคราวตรงไหน อยํางไร 

สําหรับศูนย๑สงเคราะห๑ผู๎ประสบภัยในเรื่องการเตรียมที่พักอาศัยนั้น ก็จะต๎องประสานงานกับ
ทางอําเภอหรือเขตไว๎ในขณะที่ไฟกําลังลุกไหม๎อยูํ จะต๎องรับกําหนดสถานที่ทีจ่ะใช๎เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวไว๎
ได๎เลยตามหลักเกณฑ๑ดังกลําวข๎างต๎น 

การสํารวจตรวจสอบเพื่อเตรียมที่พักช่ัวคราว 
1. ในกรุงเทพมหานครนั้นเป็นชุมชนใหญํหนาแนํน และมีชุมชนอยูํกันเป็นกลุํมก๎อนหรือที่เรียกวํา

สลัมนั้น มีจํานวนหลายแหํงด๎วยกัน ซึ่งสลัมเหลํานั้นลํอแหลมตํอการเกิดอัคคีภัยเป็นอยํางมาก ฉะนั้น การ
เตรียมการวางแผนในการจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให๎แกํผู๎ประสบอัคคีภัย เมื่อเกิดขึ้นนั้นควรจะได๎กําหนด
เอาบริเวณสลัมทุกแหํงในกรุงเทพมหานครในจุดที่คาดวําอัคคีภัยอาจจะเกิดขึ้น การหาสถานที่พักจึงต๎อง
หมายตาเอาวัด โรงเรียน หรือสถานที่ราชการ หรือบริเวณที่วํางเปลํา หรือที่สาธารณะที่จะใช๎เป็นสถานที่
สร๎างที่พักชั่วคราวได๎ โดยต๎องคํานึงถึงสุขลักษณะประกอบด๎วย 

2. ในตํางจังหวัด อัคคีภัยที่เกิดขึ้นสํวนใหญํเกิดในเขตชุมชน การจัดสถานที่พักอาศัยชั่วคราว
กระทําได๎งําย เชํน ศาลาประชาคมศาลาวัด โรงเรียน ตลอดจนบริเวณที่ดินวํางเปลําที่จะสร๎างที่พักอาศัย
ชั่วคราวก็หางําย เรื่องการเตรียมการวางแผนในเรื่องที่อยูํอาศัยชั่วคราว จึงไมํคํอยจําเป็นมากนัก แตํอยํางไร
ก็ตามหากมีการวางแผนไว๎แตํต๎นก็จะทําให๎การดําเนินงานเป็นไปสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

ข. วาตภัย การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให๎แกํผู๎ประสบภัยนั้นแทบจะเรียกวําไมํจําเป็นทั้งนี้เพราะ
วาตภัยที่เกิดขึ้นทําให๎บ๎านเรือนพังเสียหาย การจัดที่พักชั่วคราวกระทําได๎งํายด๎วยการให๎เจ๎าของบ๎าน
ดัดแปลงจากเศษสิ่งสลักหักพังมาปลูกสร๎างเป็นที่อยูํอาศัยชั่วคราวได๎ โดยทางกรมประชาสงเคราะห๑ให๎การ
สนับสนุนวัสดุเพิ่มเติมตามจําเป็น หากมีความจําเป็นต๎องให๎ผู๎ประสบภัยวาตภัยไปอยูํในสถานที่อื่น ก็กระทํา
ได๎เชํนเดียวกับกรณีผู๎ประสบอัคคีภัย 

ค. อุทกภัย การเตรียมจัดหาที่อยูํอาศัยชั่วคราวให๎แกํผู๎ประสบอุทกภัยนั้น ควรจะต๎องเตรียมการ 
ดังนี้ 
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1. จัดหาที่สูงที่เนินซึ่งคาดวําน้ําทํวมไมํถึงไว๎
2. ที่สูงที่เนินนั้นควรมีสิ่งปลูกสร๎างด๎วย เชํน วัด หรือโรงเรียน
3. จะต๎องมีสุขลักษณะประกอบด๎วย เชํน ห๎องน้ํา ห๎องส๎วม และที่หลับนอนรวมตลอดจนถึงแสง

สวํางด๎วย 
การหุงหาอาหารเลี้ยงดูผู้ประสบภัย 
การจัดเลี้ยงผู๎คนที่มีจํานวนมากนั้น จะต๎องเตรียมสิ่งตําง ๆ ดังนี้ 
1. หม๎อหรือกระทะขนาดใหญํ
2. เตาฟืนหรือถําน
3. ถาดหลุมจํานวนที่พอเพียงกับผ๎ูประสบภัยหรือจาน ชาม และช๎อน
4. ถังน้ําบรรจุน้ําดื่ม น้ําใช๎ให๎เพียงพอ
5. อาหารกระป๋อง หรืออาหารแห๎งสะดวกแกํการปรุงและแจกจําย
การจัดเครื่องอุปโภค 
1. เครื่องนุํงหํมหลับนอน ได๎แกํ เสื่อ มุ๎ง ผ๎าหํม เสื้อผ๎า
2. เครื่องครัวที่จําเป็น
3. อาหารแห๎งหรือเครื่องกระป๋อง
4. ข๎าวสาร
5. อื่น ๆ ที่จําเป็นแกํผู๎ประสบภัย เชํน ยารักษาโรค เป็นต๎น

การรับบรจิาคส่ิงของเหลือใช้ 
ความสําคัญของการรับบริจาคส่ิงของเหลือใช้ 

ในปัจจุบันนี้ ประชาชนเป็นจํานวนมากต๎องประสบปัญหาความเดือดร๎อนในด๎านตําง ๆ อันเกิดจาก
ความขาดแคลนในการครองชีพบ๎าง ประสบทุพภิกขภัย ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยตําง ๆ บ๎างซึ่งทาง
ราชการจําเป็นต๎องให๎ความชํวยเหลือในดา๎นเครื่องอปุโภคบริโภค ตลอดจนปัจจัยในการครองชีพจาํนวนมาก
อยูํเป็นประจํา อันยังผลให๎ต๎องสิ้นเปลืองงบประมาณแผํนดินเป็นจํานวนมาก และนับวันจะทวียิ่งขึ้นเป็น
ลําดับ อยํางไรก็ตาม การจัดบริการสงเคราะห๑ดังกลําวก็ยังไมํเพียงพอกับความจําเป็นและความเดือดร๎อนที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนชาวไทยรวมทั้งชาวตํางประเทศทั้งหลายตํางก็มีเมตตาจิตตํอผู๎ประสบความ
เดือดร๎อนในด๎านตําง ๆ เป็นอยํางยิ่ง โดยได๎บริจาคเงินและสิ่งของที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนานาชนิด
ชํวยเหลือผู๎เดือดร๎อนด๎วยตนเองโดยตรงบ๎าง หรือโดยผํานทางหนํวยราชการ องค๑การและสื่อมวลชนตําง ๆ 
บ๎างตลอดมา แตํเป็นการดําเนินงานเป็นครั้งคราวเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ๑จําเป็นเกิดขึ้นเทํานั้น ทําให๎การ
ชํวยเหลือประชาชนผู๎ประสบปัญหาความเดือดร๎อนไมํเป็นการเพียงพอและทันตํอความจําเป็นรีบดํวนที่
เกิดขึ้น สําหรับประชาชนที่มีสิ่งของเหลือใช๎เนื่องจากหมดความจําเป็นต๎องใช๎สอยหรือมีสิ่งของชํารุดเสียหาย
เล็กน๎อย แตํผู๎เป็นเจ๎าของไมํต๎องการซํอมแซมไว๎ใช๎ตํอไปอีกและพร๎อมที่จะบริจาคสิ่งของเหลํานั้น เพื่อ
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ชํวยเหลือเพื่อนมนุษย๑ที่เดือดร๎อน แตํไมํรู๎จะบริจาคสิ่งของเหลํานั้นให๎ที่ไหน หรือเมื่อบริจาคแล๎วไมํแนํใจวํา
สิ่งของที่บริจาคไปนั้นจะถึงมือผู๎เดือดร๎อนอยํางแท๎จริง 

งานที่มอบหมายให้ลูกเสือสงเคราะห์ปฏิบัติ 
การดําเนินงานศูนย๑รับบริจาค ฯ หากระยะใดที่มีการประชาสัมพันธ๑รณรงค๑ให๎มีการบริจาคหรือใน

ยามที่มีเหตุการณ๑ที่เกี่ยวกับทุพภิกขภัย ภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัยตําง ๆ เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น
ประชาชนจะให๎ความสนใจและรํวมมือเป็นอยํางดยีิ่ง โดยนําเงินและสิ่งของตําง ๆ  ที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค
มาบริจาคกรมประชาสงเคราะห๑เป็นจํานวนมาก เพื่อให๎นําไปแจกจํายชํวยเหลือประชาชนที่ประสบกับความ
ทุกข๑ยากเดือดร๎อน ทําให๎เจ๎าหน๎าที่ของศูนย๑รับบริจาคกระประชาสงเคราะห๑ต๎องทํางานอยํางหนัก และ
เสียสละมาปฏิบัติงานโดยไมํมีการหยุดราชการเลย ทั้งนี้ เพื่อให๎การรับบริจาคดําเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย 
อํานวยความสะดวกแกํผู๎บริจาค และเพื่อให๎การจัดสํงสิ่งของบริจาคนําไปชํวยเหลือผู๎เดือดร๎อนอยํางรวดเร็ว 
อยํางไรก็ตาม การดําเนินงานดังกลําวก็ยังไมํทันตํอความต๎องการของผู๎เดือดร๎อนเนื่องจากเจ๎าหน๎ าท่ีของ
ศูนย๑รับบริจาค ฯ มีจํานวนไมํเพียงพอ ดังนั้น จําเป็นต๎องมีอาสาสมัครมาชํวยปฏิบัติงานศูนย๑บริจาคฯ 
เพื่อให๎การปฏิบัติงานดําเนินไปอยํางรวดเร็วและทันตํอเหตุการณ๑ ดังนั้น งานที่จะมอบให๎ลูกเสือสงเคราะห๑
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งานตรวจนับและแยกประเภทสิ่งของบริจาค ตลอดจนการบรรจุสิ่งของบริจาคลงในหีบหํอ กลํอง
และกระสอบ ฯลฯ 

2. งานแบกหาม และขนสิ่งของบริจาคจากที่ตําง ๆ
3. งานเขียนแผํนประกาศ โปสเตอร๑ ตลอดจนเขียนจําหน๎าหนํวยรับสิ่งของบริจาคลงบนหีบหํอ

กลํอง และกระสอบ ฯลฯ 
4. งานซํอมแซมสิ่งของบริจาค ที่มีสภาพชํารุดให๎ดีขึ้น สามารถใช๎ประโยชน๑ได๎ เชํน ซํอมแซมโต๏ะ

เก๎าอี้ ตู๎ เตียง วิทยุ เสื้อผ๎า ฯลฯ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ความสามัคค ี

นานมาแล๎วมีเมืองๆ หนึ่งราษฎรมีความเป็นอยูํอยํางรํมเย็นจนกระทั่งมียักษ๑ตนหนึ่งได๎มาจับเอาคน
ในเมืองไปกินทุกวันๆราษฎรที่เคยอยูํอยํางเป็นสุขได๎รับความเดือดร๎อนไปทั่วหัวระแหงจึงพากันไปร๎องทุกข๑
ตํอพระราชาพระราชาจึงให๎มหาดเล็กป่าวประกาศวําถ๎าใครปราบยักษ๑ได๎จะพระราชทานขา๎วของเงินทองเป็น
รางวัลมีชาย 2คนรับอาสาไปปราบยักษ๑โดยคนแรกเป็นนักแมํนธนูและสามารถยิงได๎ทีละ 2ดอกคนที่ 2 เป็น
ผู๎มีพละกําลังมหาศาลและว่ิงเร็วในตอนแรกทั้ง 2คนผลัดกันไปปราบทีละคนปรากฏวําพํายแพ๎กลับมาท้ัง 2 
คนและหวุดหวิดจะถูกยักษ๑จับกินหลายครั้งซึ่งการกระทําของคนทั้งสองยิ่งทวีความโกรธแคน๎แกํยกัษ๑มากขึ้น

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 103 

ชํวยเหลือเพื่อนมนุษย๑ที่เดือดร๎อน แตํไมํรู๎จะบริจาคสิ่งของเหลํานั้นให๎ที่ไหน หรือเมื่อบริจาคแล๎วไมํแนํใจวํา
สิ่งของที่บริจาคไปนั้นจะถึงมือผู๎เดือดร๎อนอยํางแท๎จริง 

งานที่มอบหมายให้ลูกเสือสงเคราะห์ปฏิบัติ 
การดําเนินงานศูนย๑รับบริจาค ฯ หากระยะใดท่ีมีการประชาสัมพันธ๑รณรงค๑ให๎มีการบริจาคหรือใน

ยามท่ีมีเหตุการณ๑ท่ีเกี่ยวกับทุพภิกขภัย ภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัยตําง ๆ เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น
ประชาชนจะให๎ความสนใจและรํวมมือเป็นอยํางดยีิ่ง โดยนําเงินและสิ่งของตําง ๆ  ที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค
มาบริจาคกรมประชาสงเคราะห๑เป็นจํานวนมาก เพื่อให๎นําไปแจกจํายชํวยเหลือประชาชนที่ประสบกับความ
ทุกข๑ยากเดือดร๎อน ทําให๎เจ๎าหน๎าท่ีของศูนย๑รับบริจาคกระประชาสงเคราะห๑ต๎องทํางานอยํางหนัก และ
เสียสละมาปฏิบัติงานโดยไมํมีการหยุดราชการเลย ทั้งนี้ เพื่อให๎การรับบริจาคดําเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย 
อํานวยความสะดวกแกํผู๎บริจาค และเพื่อให๎การจัดสํงสิ่งของบริจาคนําไปชํวยเหลือผู๎เดือดร๎อนอยํางรวดเร็ว 
อยํางไรก็ตาม การดําเนินงานดังกลําวก็ยังไมํทันตํอความต๎องการของผ๎ูเดือดร๎อนเนื่องจากเจ๎าหน๎ าที่ของ
ศูนย๑รับบริจาค ฯ มีจํานวนไมํเพียงพอ ดังนั้น จําเป็นต๎องมีอาสาสมัครมาชํวยปฏิบัติงานศูนย๑บริจาคฯ 
เพื่อให๎การปฏิบัติงานดําเนินไปอยํางรวดเร็วและทันตํอเหตุการณ๑ ดังนั้น งานที่จะมอบให๎ลูกเสือสงเคราะห๑
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งานตรวจนับและแยกประเภทสิ่งของบริจาค ตลอดจนการบรรจุสิ่งของบริจาคลงในหีบหํอ กลํอง
และกระสอบ ฯลฯ 

2. งานแบกหาม และขนสิ่งของบริจาคจากที่ตําง ๆ
3. งานเขียนแผํนประกาศ โปสเตอร๑ ตลอดจนเขียนจําหน๎าหนํวยรับสิ่งของบริจาคลงบนหีบหํอ

กลํอง และกระสอบ ฯลฯ 
4. งานซํอมแซมสิ่งของบริจาค ที่มีสภาพชํารุดให๎ดีขึ้น สามารถใช๎ประโยชน๑ได๎ เชํน ซํอมแซมโต๏ะ

เก๎าอี้ ตู๎ เตียง วิทยุ เสื้อผ๎า ฯลฯ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ความสามัคค ี

นานมาแล๎วมีเมืองๆ หนึ่งราษฎรมีความเป็นอยูํอยํางรํมเย็นจนกระทั่งมียักษ๑ตนหนึ่งได๎มาจับเอาคน
ในเมืองไปกินทุกวันๆราษฎรที่เคยอยูํอยํางเป็นสุขได๎รับความเดือดร๎อนไปทั่วหัวระแหงจึงพากันไปร๎องทุกข๑
ตํอพระราชาพระราชาจึงให๎มหาดเล็กป่าวประกาศวําถ๎าใครปราบยักษ๑ได๎จะพระราชทานขา๎วของเงินทองเป็น
รางวัลมีชาย 2คนรับอาสาไปปราบยักษ๑โดยคนแรกเป็นนักแมํนธนูและสามารถยิงได๎ทีละ 2ดอกคนที่ 2 เป็น
ผู๎มีพละกําลังมหาศาลและว่ิงเร็วในตอนแรกทั้ง 2คนผลัดกันไปปราบทีละคนปรากฏวําพํายแพ๎กลับมาทั้ง 2 
คนและหวุดหวิดจะถูกยักษ๑จับกินหลายครั้งซึ่งการกระทําของคนทั้งสองยิ่งทวีความโกรธแคน๎แกํยกัษ๑มากขึ้น

104 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

จึงอาละวาดพังบ๎านเรือนราษฎรเสียหายอยํางหนักคนทั้งสองจึงปรึกษากันหาวิธีปราบในที่สุดจึงตกลง
รํวมมือกันไปปราบ โดยให๎คนที่แมํนธนูไปอยูบํนหน๎าผาคนที่วิ่งเร็วไปตะโกนท๎าทายยกัษ๑มาจนถึงหน๎าผานัก
แมํนธนูที่ซํอนอยูํจึงยิงธนูไปถูกตาทั้งสองข๎างยักษ๑ล๎มลงร๎องครวญครางด๎วยความเจ็บปวดหนักหนาชายคน
ที่สองซึ่งวิ่งขึ้นไปอยูํบนหน๎าผาจึงยกก๎อนหินทุํมศีรษะยักษ๑ถึงแกํความตาย 

ชายทั้งสองจึงได๎รับพระราชทานรางวัลอยํางมากมายและได๎รับแตํงตั้งให๎เป็นทหารมหาดเล็กประจํา
พระองค๑ตั้งแตํนั้นมาประชาชนก็อยูํอยํางรํมเย็นเป็นสุข 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การทําอะไรก็ตามหากรํวมมือกันยํอมจะประสบผลสําเร็จได๎โดยงําย 

สุนัขจิ้งจอกกับปู 

ปูตัวหนึ่งเดินขึน้มาจากทะเลเพื่อหาอาหารบนฝัง่ สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็บังเอิญเดินเลาะเลยีบริม
ชายหาดผํานมาพบ จึงรีบตะปบจับปูไว๎ มนัดึงตัวปูออกมาจากกระดอง เพือ่เตรียมที่จะกินเป็นอาหาร ปู
ได๎รับความเจ็บปวดมากขึ้น มันรําพึงออกมาอยาํงเศร๎าใจขณะใกล๎ตายวํา “สมควรแล๎วที่ข๎าได๎รับผลกรรม
เชํนนี้ เพราะท๎องทะเลตาํงหากที่ควรจะเป็นที่อยูํอาศัยของขา๎ ไมํจําเป็นเลยแม๎แตํน๎อยที่จะต๎องดิ้นรนขึน้มา
บนฝั่งเพื่อหาอาหารกนิเชํนนี้” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   การละทิ้งความชํานาญในหน๎าทีก่ารงานมาทาํในสิ่งที่ตนไมํรู๎ยํอมนําความเดือดร๎อนมาสูํตน 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 2 - 3) 

หน่วยที่ 5  การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7  เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม                เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายถึงความสําคัญของการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎ 
1.2 ลูกเสือสามารถวางแผนการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎ 

2. เนื้อหา



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 103 

ชํวยเหลือเพื่อนมนุษย๑ที่เดือดร๎อน แตํไมํรู๎จะบริจาคสิ่งของเหลํานั้นให๎ที่ไหน หรือเมื่อบริจาคแล๎วไมํแนํใจวํา
สิ่งของที่บริจาคไปนั้นจะถึงมือผู๎เดือดร๎อนอยํางแท๎จริง 

งานที่มอบหมายให้ลูกเสือสงเคราะห์ปฏิบัติ 
การดําเนินงานศูนย๑รับบริจาค ฯ หากระยะใดที่มีการประชาสัมพันธ๑รณรงค๑ให๎มีการบริจาคหรือใน

ยามที่มีเหตุการณ๑ที่เกี่ยวกับทุพภิกขภัย ภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัยตําง ๆ เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น
ประชาชนจะให๎ความสนใจและรํวมมือเป็นอยํางดยีิ่ง โดยนําเงินและสิ่งของตําง ๆ  ที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค
มาบริจาคกรมประชาสงเคราะห๑เป็นจํานวนมาก เพื่อให๎นําไปแจกจํายชํวยเหลือประชาชนที่ประสบกับความ
ทุกข๑ยากเดือดร๎อน ทําให๎เจ๎าหน๎าที่ของศูนย๑รับบริจาคกระประชาสงเคราะห๑ต๎องทํางานอยํางหนัก และ
เสียสละมาปฏิบัติงานโดยไมํมีการหยุดราชการเลย ทั้งนี้ เพื่อให๎การรับบริจาคดําเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย 
อํานวยความสะดวกแกํผู๎บริจาค และเพื่อให๎การจัดสํงสิ่งของบริจาคนําไปชํวยเหลือผู๎เดือดร๎อนอยํางรวดเร็ว 
อยํางไรก็ตาม การดําเนินงานดังกลําวก็ยังไมํทันตํอความต๎องการของผู๎เดือดร๎อนเนื่องจากเจ๎าหน๎ าที่ของ
ศูนย๑รับบริจาค ฯ มีจํานวนไมํเพียงพอ ดังนั้น จําเป็นต๎องมีอาสาสมัครมาชํวยปฏิบัติงานศูนย๑บริจาคฯ 
เพื่อให๎การปฏิบัติงานดําเนินไปอยํางรวดเร็วและทันตํอเหตุการณ๑ ดังนั้น งานที่จะมอบให๎ลูกเสือสงเคราะห๑
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งานตรวจนับและแยกประเภทสิ่งของบริจาค ตลอดจนการบรรจุสิ่งของบริจาคลงในหีบหํอ กลํอง
และกระสอบ ฯลฯ 

2. งานแบกหาม และขนสิ่งของบริจาคจากที่ตําง ๆ
3. งานเขียนแผํนประกาศ โปสเตอร๑ ตลอดจนเขียนจําหน๎าหนํวยรับสิ่งของบริจาคลงบนหีบหํอ

กลํอง และกระสอบ ฯลฯ 
4. งานซํอมแซมสิ่งของบริจาค ที่มีสภาพชํารุดให๎ดีขึ้น สามารถใช๎ประโยชน๑ได๎ เชํน ซํอมแซมโต๏ะ

เก๎าอี้ ตู๎ เตียง วิทยุ เสื้อผ๎า ฯลฯ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ความสามัคค ี

นานมาแล๎วมีเมืองๆ หนึ่งราษฎรมีความเป็นอยูํอยํางรํมเย็นจนกระทั่งมียักษ๑ตนหนึ่งได๎มาจับเอาคน
ในเมืองไปกินทุกวันๆราษฎรที่เคยอยูํอยํางเป็นสุขได๎รับความเดือดร๎อนไปทั่วหัวระแหงจึงพากันไปร๎องทุกข๑
ตํอพระราชาพระราชาจึงให๎มหาดเล็กป่าวประกาศวําถ๎าใครปราบยักษ๑ได๎จะพระราชทานขา๎วของเงินทองเป็น
รางวัลมีชาย 2คนรับอาสาไปปราบยักษ๑โดยคนแรกเป็นนักแมํนธนูและสามารถยิงได๎ทีละ 2ดอกคนที่ 2 เป็น
ผู๎มีพละกําลังมหาศาลและว่ิงเร็วในตอนแรกทั้ง 2คนผลัดกันไปปราบทีละคนปรากฏวําพํายแพ๎กลับมาทั้ง 2 
คนและหวุดหวิดจะถูกยักษ๑จับกินหลายครั้งซึ่งการกระทําของคนทั้งสองยิ่งทวีความโกรธแคน๎แกํยกัษ๑มากขึ้น

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 103 

ชํวยเหลือเพื่อนมนุษย๑ที่เดือดร๎อน แตํไมํรู๎จะบริจาคสิ่งของเหลํานั้นให๎ที่ไหน หรือเมื่อบริจาคแล๎วไมํแนํใจวํา
สิ่งของที่บริจาคไปนั้นจะถึงมือผู๎เดือดร๎อนอยํางแท๎จริง 

งานที่มอบหมายให้ลูกเสือสงเคราะห์ปฏิบัติ 
การดําเนินงานศูนย๑รับบริจาค ฯ หากระยะใดที่มีการประชาสัมพันธ๑รณรงค๑ให๎มีการบริจาคหรือใน

ยามที่มีเหตุการณ๑ที่เกี่ยวกับทุพภิกขภัย ภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัยตําง ๆ เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น
ประชาชนจะให๎ความสนใจและรํวมมือเป็นอยํางดยีิ่ง โดยนําเงินและสิ่งของตําง ๆ  ที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค
มาบริจาคกรมประชาสงเคราะห๑เป็นจํานวนมาก เพื่อให๎นําไปแจกจํายชํวยเหลือประชาชนที่ประสบกับความ
ทุกข๑ยากเดือดร๎อน ทําให๎เจ๎าหน๎าที่ของศูนย๑รับบริจาคกระประชาสงเคราะห๑ต๎องทํางานอยํางหนัก และ
เสียสละมาปฏิบัติงานโดยไมํมีการหยุดราชการเลย ทั้งนี้ เพื่อให๎การรับบริจาคดําเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย 
อํานวยความสะดวกแกํผู๎บริจาค และเพื่อให๎การจัดสํงสิ่งของบริจาคนําไปชํวยเหลือผู๎เดือดร๎อนอยํางรวดเร็ว 
อยํางไรก็ตาม การดําเนินงานดังกลําวก็ยังไมํทันตํอความต๎องการของผู๎เดือดร๎อนเนื่องจากเจ๎าหน๎ าท่ีของ
ศูนย๑รับบริจาค ฯ มีจํานวนไมํเพียงพอ ดังนั้น จําเป็นต๎องมีอาสาสมัครมาชํวยปฏิบัติงานศูนย๑บริจาคฯ 
เพื่อให๎การปฏิบัติงานดําเนินไปอยํางรวดเร็วและทันตํอเหตุการณ๑ ดังนั้น งานที่จะมอบให๎ลูกเสือสงเคราะห๑
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งานตรวจนับและแยกประเภทสิ่งของบริจาค ตลอดจนการบรรจุสิ่งของบริจาคลงในหีบหํอ กลํอง
และกระสอบ ฯลฯ 

2. งานแบกหาม และขนสิ่งของบริจาคจากที่ตําง ๆ
3. งานเขียนแผํนประกาศ โปสเตอร๑ ตลอดจนเขียนจําหน๎าหนํวยรับสิ่งของบริจาคลงบนหีบหํอ

กลํอง และกระสอบ ฯลฯ 
4. งานซํอมแซมสิ่งของบริจาค ที่มีสภาพชํารุดให๎ดีขึ้น สามารถใช๎ประโยชน๑ได๎ เชํน ซํอมแซมโต๏ะ

เก๎าอี้ ตู๎ เตียง วิทยุ เสื้อผ๎า ฯลฯ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ความสามัคค ี

นานมาแล๎วมีเมืองๆ หนึ่งราษฎรมีความเป็นอยูํอยํางรํมเย็นจนกระทั่งมียักษ๑ตนหนึ่งได๎มาจับเอาคน
ในเมืองไปกินทุกวันๆราษฎรที่เคยอยูํอยํางเป็นสุขได๎รับความเดือดร๎อนไปทั่วหัวระแหงจึงพากันไปร๎องทุกข๑
ตํอพระราชาพระราชาจึงให๎มหาดเล็กป่าวประกาศวําถ๎าใครปราบยักษ๑ได๎จะพระราชทานขา๎วของเงินทองเป็น
รางวัลมีชาย 2คนรับอาสาไปปราบยักษ๑โดยคนแรกเป็นนักแมํนธนูและสามารถยิงได๎ทีละ 2ดอกคนที่ 2 เป็น
ผู๎มีพละกําลังมหาศาลและว่ิงเร็วในตอนแรกทั้ง 2คนผลัดกันไปปราบทีละคนปรากฏวําพํายแพ๎กลับมาท้ัง 2 
คนและหวุดหวิดจะถูกยักษ๑จับกินหลายครั้งซึ่งการกระทําของคนทั้งสองยิ่งทวีความโกรธแคน๎แกํยกัษ๑มากขึ้น

104 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

จึงอาละวาดพังบ๎านเรือนราษฎรเสียหายอยํางหนักคนทั้งสองจึงปรึกษากันหาวิธีปราบในที่สุดจึงตกลง
รํวมมือกันไปปราบ โดยให๎คนที่แมํนธนูไปอยูบํนหน๎าผาคนที่วิ่งเร็วไปตะโกนท๎าทายยกัษ๑มาจนถึงหน๎าผานัก
แมํนธนูที่ซํอนอยูํจึงยิงธนูไปถูกตาทั้งสองข๎างยักษ๑ล๎มลงร๎องครวญครางด๎วยความเจ็บปวดหนักหนาชายคน
ที่สองซึ่งวิ่งขึ้นไปอยูํบนหน๎าผาจึงยกก๎อนหินทุํมศีรษะยักษ๑ถึงแกํความตาย 

ชายทั้งสองจึงได๎รับพระราชทานรางวัลอยํางมากมายและได๎รับแตํงตั้งให๎เป็นทหารมหาดเล็กประจํา
พระองค๑ตั้งแตํนั้นมาประชาชนก็อยูํอยํางรํมเย็นเป็นสุข 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การทําอะไรก็ตามหากรํวมมือกันยํอมจะประสบผลสําเร็จได๎โดยงําย 

สุนัขจิ้งจอกกับปู 

ปูตัวหนึ่งเดินขึน้มาจากทะเลเพื่อหาอาหารบนฝัง่ สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็บังเอิญเดินเลาะเลยีบริม
ชายหาดผํานมาพบ จึงรีบตะปบจับปูไว๎ มนัดึงตัวปูออกมาจากกระดอง เพือ่เตรียมที่จะกินเป็นอาหาร ปู
ได๎รับความเจ็บปวดมากขึ้น มันรําพึงออกมาอยาํงเศร๎าใจขณะใกล๎ตายวํา “สมควรแล๎วที่ข๎าได๎รับผลกรรม
เชํนนี้ เพราะท๎องทะเลตาํงหากที่ควรจะเป็นที่อยูํอาศัยของขา๎ ไมํจําเป็นเลยแม๎แตํน๎อยที่จะต๎องดิ้นรนขึน้มา
บนฝั่งเพื่อหาอาหารกนิเชํนนี้” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   การละทิ้งความชํานาญในหน๎าทีก่ารงานมาทาํในสิ่งที่ตนไมํรู๎ยํอมนําความเดือดร๎อนมาสูํตน 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 2 - 3) 

หน่วยที่ 5  การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7  เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม                เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายถึงความสําคัญของการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎ 
1.2 ลูกเสือสามารถวางแผนการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎ 

2. เนื้อหา



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 105 

 2.1 การเดินทางไกลและอยูํคํายพัก ตามข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตร
และวิชาพิเศษลูกสือวิสามัญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2529 

2.2 การจัดเครื่องหลัง ในการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
2.3 การจัดอุปกรณ๑เครื่องใช๎ในการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
2.4 การเดินทางไกลไปตํางประเทศ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎  
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมที่ 1 

1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
 (1) ผู๎กํากับลูกเสือนําเข๎าสูํบทเรียนโดยนําสนทนา ความมุํงหมาย ประสบการณ๑ และ

ประโยชน๑ของการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
 (2) ผู๎กํากับลูกเสือสาธิตการจัดเครื่องหลัง อุปกรณ๑เครื่องใช๎ประจําตัวลูกเสือ ประจําหมูํ

ลูกเสือ และประจํากองลูกเสือเพื่อใช๎ในการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
(3) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสือศึกษาใบความรู๎เรื่อง เดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
(4) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ คณะกรรมการประจํากองจัดทําแผนการเดินทางไกลอยูํ 

คํายพักแรม 
4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ เรือ่ง “ความสามคัคกีํอให๎เกิดความสําเร็จ”
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมที่ 2 
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
  (1) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสือแตํละกลุํมรํวมกันอภิปรายและจัดทําโครงการเดิน
ทางไกลและอยูํคํายพักแรม 

(2) ลูกเสือแตํละกลุํมสํงผู๎แทนรายงานผลตํอที่ประชุมกองลูกเสือ 
(3) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันอภิปรายและสรุปผลการเขียนโครงการ 

4) ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ เรื่อง นายมากับเป็ดวิเศษ

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 105 

 2.1 การเดินทางไกลและอยูํคํายพัก ตามข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตร
และวิชาพิเศษลูกสือวิสามัญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2529 

2.2 การจัดเครื่องหลัง ในการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
2.3 การจัดอุปกรณ๑เครื่องใช๎ในการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
2.4 การเดินทางไกลไปตํางประเทศ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎  
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมที่ 1 

1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
 (1) ผู๎กํากับลูกเสือนําเข๎าสูํบทเรียนโดยนําสนทนา ความมุํงหมาย ประสบการณ๑ และ

ประโยชน๑ของการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
 (2) ผู๎กํากับลูกเสือสาธิตการจัดเครื่องหลัง อุปกรณ๑เครื่องใช๎ประจําตัวลูกเสือ ประจําหมูํ

ลูกเสือ และประจํากองลูกเสือเพื่อใช๎ในการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
(3) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสือศึกษาใบความรู๎เรื่อง เดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
(4) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ คณะกรรมการประจํากองจัดทําแผนการเดินทางไกลอยูํ 

คํายพักแรม 
4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ เรือ่ง “ความสามคัคกีํอให๎เกิดความสําเร็จ”
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมที่ 2 
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
  (1) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสือแตํละกลุํมรํวมกันอภิปรายและจัดทําโครงการเดิน
ทางไกลและอยูํคํายพักแรม 

(2) ลูกเสือแตํละกลุํมสํงผู๎แทนรายงานผลตํอที่ประชุมกองลูกเสือ 
(3) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันอภิปรายและสรุปผลการเขียนโครงการ 

4) ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ เรื่อง นายมากับเป็ดวิเศษ

106 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

5) พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5.การประเมินผล 
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปรายและแผนการเดินทางไกล 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 

เพลง 
เดินทางไกล 

เดินทางไกล เดินทางไกล เดินอยาํงไรให๎ถึงปลายทาง 
เราลูกเสือชาติเชือ้วชิรา  ตํางตั้งหน๎าพากันมุํงไป 
สุดทะเล ภูผา มํานฟ้าไกล ผจญภัยและพิชิตมนั 
แม๎ฝนจะตกหนาวร๎อนเพียงใด  ลูกเสือไทยไมํเคยไหวหวั่น 
วันทั้งวันเรายังเดินทางไกล ร๎องเพลงยามเราเดินทางไกล 

104 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

จึงอาละวาดพังบ๎านเรือนราษฎรเสียหายอยํางหนักคนทั้งสองจึงปรึกษากันหาวิธีปราบในที่สุดจึงตกลง
รํวมมือกันไปปราบ โดยให๎คนที่แมํนธนูไปอยูบํนหน๎าผาคนที่วิ่งเร็วไปตะโกนท๎าทายยกัษ๑มาจนถึงหน๎าผานัก
แมํนธนูที่ซํอนอยูํจึงยิงธนูไปถูกตาทั้งสองข๎างยักษ๑ล๎มลงร๎องครวญครางด๎วยความเจ็บปวดหนักหนาชายคน
ที่สองซึ่งวิ่งขึ้นไปอยูํบนหน๎าผาจึงยกก๎อนหินทุํมศีรษะยักษ๑ถึงแกํความตาย 

ชายทั้งสองจึงได๎รับพระราชทานรางวัลอยํางมากมายและได๎รับแตํงตั้งให๎เป็นทหารมหาดเล็กประจํา
พระองค๑ตั้งแตํนั้นมาประชาชนก็อยูํอยํางรํมเย็นเป็นสุข 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การทําอะไรก็ตามหากรํวมมือกันยํอมจะประสบผลสําเร็จได๎โดยงําย 

สุนัขจิ้งจอกกับปู 

ปูตัวหนึ่งเดินขึน้มาจากทะเลเพื่อหาอาหารบนฝัง่ สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็บังเอิญเดินเลาะเลยีบริม
ชายหาดผํานมาพบ จึงรีบตะปบจับปูไว๎ มนัดึงตัวปูออกมาจากกระดอง เพือ่เตรียมที่จะกินเป็นอาหาร ปู
ได๎รับความเจ็บปวดมากขึ้น มันรําพึงออกมาอยาํงเศร๎าใจขณะใกล๎ตายวํา “สมควรแล๎วที่ข๎าได๎รับผลกรรม
เชํนนี้ เพราะท๎องทะเลตาํงหากที่ควรจะเป็นที่อยูํอาศัยของขา๎ ไมํจําเป็นเลยแม๎แตํน๎อยที่จะต๎องดิ้นรนขึน้มา
บนฝั่งเพื่อหาอาหารกนิเชํนนี้” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   การละทิ้งความชํานาญในหน๎าทีก่ารงานมาทาํในสิ่งที่ตนไมํรู๎ยํอมนําความเดือดร๎อนมาสูํตน 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 2 - 3) 

หน่วยที่ 5  การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7  เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม                เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายถึงความสําคัญของการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎ 
1.2 ลูกเสือสามารถวางแผนการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎ 

2. เนื้อหา



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
99

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 105 

 2.1 การเดินทางไกลและอยูํคํายพัก ตามข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตร
และวิชาพิเศษลูกสือวิสามัญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2529 

2.2 การจัดเครื่องหลัง ในการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
2.3 การจัดอุปกรณ๑เครื่องใช๎ในการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
2.4 การเดินทางไกลไปตํางประเทศ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎  
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมที่ 1 

1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
 (1) ผู๎กํากับลูกเสือนําเข๎าสูํบทเรียนโดยนําสนทนา ความมุํงหมาย ประสบการณ๑ และ

ประโยชน๑ของการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
 (2) ผู๎กํากับลูกเสือสาธิตการจัดเครื่องหลัง อุปกรณ๑เครื่องใช๎ประจําตัวลูกเสือ ประจําหมูํ

ลูกเสือ และประจํากองลูกเสือเพื่อใช๎ในการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
(3) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสือศึกษาใบความรู๎เรื่อง เดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
(4) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ คณะกรรมการประจํากองจัดทําแผนการเดินทางไกลอยูํ 

คํายพักแรม 
4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ เรือ่ง “ความสามคัคกีํอให๎เกิดความสําเร็จ”
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมที่ 2 
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
  (1) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสือแตํละกลุํมรํวมกันอภิปรายและจัดทําโครงการเดิน
ทางไกลและอยูํคํายพักแรม 

(2) ลูกเสือแตํละกลุํมสํงผู๎แทนรายงานผลตํอที่ประชุมกองลูกเสือ 
(3) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันอภิปรายและสรุปผลการเขียนโครงการ 

4) ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ เรื่อง นายมากับเป็ดวิเศษ

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 105 

 2.1 การเดินทางไกลและอยูํคํายพัก ตามข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตร
และวิชาพิเศษลูกสือวิสามัญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2529 

2.2 การจัดเครื่องหลัง ในการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
2.3 การจัดอุปกรณ๑เครื่องใช๎ในการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
2.4 การเดินทางไกลไปตํางประเทศ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎  
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมที่ 1 

1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
 (1) ผู๎กํากับลูกเสือนําเข๎าสูํบทเรียนโดยนําสนทนา ความมุํงหมาย ประสบการณ๑ และ

ประโยชน๑ของการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
 (2) ผู๎กํากับลูกเสือสาธิตการจัดเครื่องหลัง อุปกรณ๑เครื่องใช๎ประจําตัวลูกเสือ ประจําหมูํ

ลูกเสือ และประจํากองลูกเสือเพื่อใช๎ในการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
(3) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสือศึกษาใบความรู๎เรื่อง เดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 
(4) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ คณะกรรมการประจํากองจัดทําแผนการเดินทางไกลอยูํ 

คํายพักแรม 
4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ เรือ่ง “ความสามคัคกีํอให๎เกิดความสําเร็จ”
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2  กิจกรรมที่ 2 
1) พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
  (1) ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสือแตํละกลุํมรํวมกันอภิปรายและจัดทําโครงการเดิน
ทางไกลและอยูํคํายพักแรม 

(2) ลูกเสือแตํละกลุํมสํงผู๎แทนรายงานผลตํอที่ประชุมกองลูกเสือ 
(3) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันอภิปรายและสรุปผลการเขียนโครงการ 

4) ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ เรื่อง นายมากับเป็ดวิเศษ

106 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

5) พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5.การประเมินผล 
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปรายและแผนการเดินทางไกล 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 

เพลง 
เดินทางไกล 

เดินทางไกล เดินทางไกล เดินอยาํงไรให๎ถึงปลายทาง 
เราลูกเสือชาติเชือ้วชิรา  ตํางตั้งหน๎าพากันมุํงไป 
สุดทะเล ภูผา มํานฟ้าไกล ผจญภัยและพิชิตมนั 
แม๎ฝนจะตกหนาวร๎อนเพียงใด  ลูกเสือไทยไมํเคยไหวหวั่น 
วันทั้งวันเรายังเดินทางไกล ร๎องเพลงยามเราเดินทางไกล 
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จึงอาละวาดพังบ๎านเรือนราษฎรเสียหายอยํางหนักคนทั้งสองจึงปรึกษากันหาวิธีปราบในที่สุดจึงตกลง
รํวมมือกันไปปราบ โดยให๎คนที่แมํนธนูไปอยูบํนหน๎าผาคนที่วิ่งเร็วไปตะโกนท๎าทายยกัษ๑มาจนถึงหน๎าผานัก
แมํนธนูที่ซํอนอยูํจึงยิงธนูไปถูกตาทั้งสองข๎างยักษ๑ล๎มลงร๎องครวญครางด๎วยความเจ็บปวดหนักหนาชายคน
ที่สองซึ่งวิ่งขึ้นไปอยูํบนหน๎าผาจึงยกก๎อนหินทุํมศีรษะยักษ๑ถึงแกํความตาย 

ชายทั้งสองจึงได๎รับพระราชทานรางวัลอยํางมากมายและได๎รับแตํงตั้งให๎เป็นทหารมหาดเล็กประจํา
พระองค๑ตั้งแตํนั้นมาประชาชนก็อยูํอยํางรํมเย็นเป็นสุข 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การทําอะไรก็ตามหากรํวมมือกันยํอมจะประสบผลสําเร็จได๎โดยงําย 

สุนัขจิ้งจอกกับปู 

ปูตัวหนึ่งเดินขึน้มาจากทะเลเพื่อหาอาหารบนฝัง่ สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็บังเอิญเดินเลาะเลยีบริม
ชายหาดผํานมาพบ จึงรีบตะปบจับปูไว๎ มนัดึงตัวปูออกมาจากกระดอง เพือ่เตรียมที่จะกินเป็นอาหาร ปู
ได๎รับความเจ็บปวดมากขึ้น มันรําพึงออกมาอยาํงเศร๎าใจขณะใกล๎ตายวํา “สมควรแล๎วที่ข๎าได๎รับผลกรรม
เชํนนี้ เพราะท๎องทะเลตาํงหากที่ควรจะเป็นที่อยูํอาศัยของขา๎ ไมํจําเป็นเลยแม๎แตํน๎อยที่จะต๎องดิ้นรนขึน้มา
บนฝั่งเพื่อหาอาหารกนิเชํนนี้” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   การละทิ้งความชํานาญในหน๎าทีก่ารงานมาทาํในสิ่งที่ตนไมํรู๎ยํอมนําความเดือดร๎อนมาสูํตน 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 2 - 3) 

หน่วยที่ 5  การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7  เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม                เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายถึงความสําคัญของการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎ 
1.2 ลูกเสือสามารถวางแผนการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎ 

2. เนื้อหา
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คลายอารมณ ์
(สร๎อย) ป่ามป้ามป่ามปาม 

ป่าม ปาม ป้าม 
ป่ามป้ามป่ามปาม 
ปาม ปาม ปาม 

มา มา มา เชิญมา มาเถิดเรามา มาร๎องเพลงกัน (เฮ๎) 
ลืมความทุกข๑เร็วพลัน สนุกสุขสันต๑กันให๎เต็มทรวง 
ดนตรีแสนดี ไมํเคยจะมีความทุกข๑ความลวง 
ฟังดนตรีช่ืนทรวง ไมํหลอกไมํลวงให๎ใครชํ้าใจ (สร๎อย) 

ดู ดู ความเป็นคน มันสับสนจนแสนระอา 
บางคนล๎นเงินตรา มีสุขนักหนาพาพ๎นโพยภัย 
บางคนจนสิ้นดี คนเลวคนดีมีคละกันไป 
ดู ดู ไปวุํนวาย จงผํอนจงคลายหัวใจด๎วยเพลง (สร๎อย) 

ใบความรู้ 

เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 

หลักสูตร 
เดินทางไกลไปกับลูกเสือวิสามัญเป็นเวลา 4 วันติดตํอกัน (อยูํที่คํายพักแรม 3 คืน) หรือเดิน

ทางไกลไปกับลูกเสือวิสามัญ 2 ครั้ง แตํละครั้งใช๎เวลา 48 ชั่วโมง โดยอยูํคํายพักแรม 2 คื น ไมํนับเวลา
เดินทางไปและกลับ การเดินทางไกลดังกลําวลูกเสือจัดการเองโดยตลอด ทั้งนี้ ด๎วยความเห็นชอบของผู๎
กํากับลูกเสือวิสามัญ การเดินทางไกลและแรมคืนต๎องได๎มาตรฐานสูง 
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คลายอารมณ ์
(สร๎อย) ป่ามป้ามป่ามปาม 

ป่าม ปาม ป้าม 
ป่ามป้ามป่ามปาม 
ปาม ปาม ปาม 

มา มา มา เชิญมา มาเถิดเรามา มาร๎องเพลงกัน (เฮ๎) 
ลืมความทุกข๑เร็วพลัน สนุกสุขสันต๑กันให๎เต็มทรวง 
ดนตรีแสนดี ไมํเคยจะมีความทุกข๑ความลวง 
ฟังดนตรีช่ืนทรวง ไมํหลอกไมํลวงให๎ใครชํ้าใจ (สร๎อย) 

ดู ดู ความเป็นคน มันสับสนจนแสนระอา 
บางคนล๎นเงินตรา มีสุขนักหนาพาพ๎นโพยภัย 
บางคนจนสิ้นดี คนเลวคนดีมีคละกันไป 
ดู ดู ไปวุํนวาย จงผํอนจงคลายหัวใจด๎วยเพลง (สร๎อย) 

ใบความรู้ 

เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 

หลักสูตร 
เดินทางไกลไปกับลูกเสือวิสามัญเป็นเวลา 4 วันติดตํอกัน (อยูํที่คํายพักแรม 3 คืน) หรือเดิน

ทางไกลไปกับลูกเสือวิสามัญ 2 ครั้ง แตํละครั้งใช๎เวลา 48 ชั่วโมง โดยอยูํคํายพักแรม 2 คื น ไมํนับเวลา
เดินทางไปและกลับ การเดินทางไกลดังกลําวลูกเสือจัดการเองโดยตลอด ทั้งนี้ ด๎วยความเห็นชอบของผู๎
กํากับลูกเสือวิสามัญ การเดินทางไกลและแรมคืนต๎องได๎มาตรฐานสูง 
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5) พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5.การประเมินผล 
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปรายและแผนการเดินทางไกล 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 

เพลง 
เดินทางไกล 

เดินทางไกล เดินทางไกล เดินอยาํงไรให๎ถึงปลายทาง 
เราลูกเสือชาติเชือ้วชิรา  ตํางตั้งหน๎าพากันมุํงไป 
สุดทะเล ภูผา มํานฟ้าไกล ผจญภัยและพิชิตมนั 
แม๎ฝนจะตกหนาวร๎อนเพียงใด  ลูกเสือไทยไมํเคยไหวหวั่น 
วันทั้งวันเรายังเดินทางไกล ร๎องเพลงยามเราเดินทางไกล 
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การเดินทางไกลจะไปทางบก หรือทางน้ําภายในประเทศ หรือตํางประเทศก็ได๎ ต๎องแสดงวําในการ
เดินทางต๎องใช๎ความอดทน การพึ่งตนเอง ความคิดริ เริ่ม ความมานะและการเป็นผู๎นํา กับต๎องทําสมุดปูม
รายงานการเดินทางยื่นตํอผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญด๎วย 

วัตถุประสงค์ เมื่อจบหลักสูตรวิชาพิเศษนี้แล๎วลูกเสือวิสามัญควรจะสามารถ 
1. อธิบายถึงความสําคัญของการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎
2. วางแผนการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎
3. ปฏิบัติสอบวิชาพิเศษการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎

แนวการจัดการฝึกอบรม 

ภาคทฤษฎี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือที่ใช๎คูํมือหลักสูตรวิชาพิเศษนี้ควรจัดแบํงเนื้อหาไว๎ให๎เหมาะสมใน
การสอนประจําคาบเรียน ปกติในภาคทฤษฎีใช๎วิธีสอนด๎วยการบรรยายหรืออภิปรายกลุํมหรือสาธิต ฯลฯ 
ตามแตํผ๎ูบังคับบัญชาจะเห็นสมควรและเหมาะสม 

ภาคปฏิบัติ ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือควรให๎ลูกเสือวิสามัญรํวมกันกําหนดและวางแผนดําเนินการ
ปฏิบัติจริง เพื่อทําการทดสอบวิชาพิเศษเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 

การประเมินผล ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือที่จะมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญวิชาเดิน
ทางไกลและอยูํคํายพักแรมให๎กับลูกเสือวิสามัญให๎ปฏิบัติตามข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการ
ปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่  15) พ.ศ. 2529 ของสํานักงานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ 

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
พ.ศ. 2509 

วําด๎วยการเดินทางไกลและแรมคืน 

ข๎อ 273 ให๎ผู๎กํากับกลุํมหรือผู๎กํากับลูกเสือนําลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล และแรมคืนในปีหนึ่งไมํน๎อยกวํา
หนึ่งครั้ง ครั้งหนึ่งให๎พักแรมอยํางน๎อยหนึ่งคืน 
การเดินทางไกลแระแรมคืนมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎ลูกเสือมีความอดทน อยูํในระเบียบวินัยรู๎จัก
ชํวยตัวเอง รู๎จักอยูํและทํางานรํวมกับผ๎ูอื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม 
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คลายอารมณ ์
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ป่าม ปาม ป้าม 
ป่ามป้ามป่ามปาม 
ปาม ปาม ปาม 

มา มา มา เชิญมา มาเถิดเรามา มาร๎องเพลงกัน (เฮ๎) 
ลืมความทุกข๑เร็วพลัน สนุกสุขสันต๑กันให๎เต็มทรวง 
ดนตรีแสนดี ไมํเคยจะมีความทุกข๑ความลวง 
ฟังดนตรีช่ืนทรวง ไมํหลอกไมํลวงให๎ใครชํ้าใจ (สร๎อย) 

ดู ดู ความเป็นคน มันสับสนจนแสนระอา 
บางคนล๎นเงินตรา มีสุขนักหนาพาพ๎นโพยภัย 
บางคนจนสิ้นดี คนเลวคนดีมีคละกันไป 
ดู ดู ไปวุํนวาย จงผํอนจงคลายหัวใจด๎วยเพลง (สร๎อย) 

ใบความรู้ 

เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 

หลักสูตร 
เดินทางไกลไปกับลูกเสือวิสามัญเป็นเวลา 4 วันติดตํอกัน (อยูํที่คํายพักแรม 3 คืน) หรือเดิน

ทางไกลไปกับลูกเสือวิสามัญ 2 ครั้ง แตํละครั้งใช๎เวลา 48 ชั่วโมง โดยอยูํคํายพักแรม 2 คื น ไมํนับเวลา
เดินทางไปและกลับ การเดินทางไกลดังกลําวลูกเสือจัดการเองโดยตลอด ทั้งนี้ ด๎วยความเห็นชอบของผู๎
กํากับลูกเสือวิสามัญ การเดินทางไกลและแรมคืนต๎องได๎มาตรฐานสูง 
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คลายอารมณ ์
(สร๎อย) ป่ามป้ามป่ามปาม 

ป่าม ปาม ป้าม 
ป่ามป้ามป่ามปาม 
ปาม ปาม ปาม 

มา มา มา เชิญมา มาเถิดเรามา มาร๎องเพลงกัน (เฮ๎) 
ลืมความทุกข๑เร็วพลัน สนุกสุขสันต๑กันให๎เต็มทรวง 
ดนตรีแสนดี ไมํเคยจะมีความทุกข๑ความลวง 
ฟังดนตรีช่ืนทรวง ไมํหลอกไมํลวงให๎ใครชํ้าใจ (สร๎อย) 

ดู ดู ความเป็นคน มันสับสนจนแสนระอา 
บางคนล๎นเงินตรา มีสุขนักหนาพาพ๎นโพยภัย 
บางคนจนสิ้นดี คนเลวคนดีมีคละกันไป 
ดู ดู ไปวุํนวาย จงผํอนจงคลายหัวใจด๎วยเพลง (สร๎อย) 

ใบความรู้ 

เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 

หลักสูตร 
เดินทางไกลไปกับลูกเสือวิสามัญเป็นเวลา 4 วันติดตํอกัน (อยูํที่คํายพักแรม 3 คืน) หรือเดิน

ทางไกลไปกับลูกเสือวิสามัญ 2 ครั้ง แตํละครั้งใช๎เวลา 48 ชั่วโมง โดยอยูํคํายพักแรม 2 คื น ไมํนับเวลา
เดินทางไปและกลับ การเดินทางไกลดังกลําวลูกเสือจัดการเองโดยตลอด ทั้งนี้ ด๎วยความเห็นชอบของผู๎
กํากับลูกเสือวิสามัญ การเดินทางไกลและแรมคืนต๎องได๎มาตรฐานสูง 
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5) พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5.การประเมินผล 
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปรายและแผนการเดินทางไกล 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 

เพลง 
เดินทางไกล 

เดินทางไกล เดินทางไกล เดินอยาํงไรให๎ถึงปลายทาง 
เราลูกเสือชาติเชือ้วชิรา  ตํางตั้งหน๎าพากันมุํงไป 
สุดทะเล ภูผา มํานฟ้าไกล ผจญภัยและพิชิตมนั 
แม๎ฝนจะตกหนาวร๎อนเพียงใด  ลูกเสือไทยไมํเคยไหวหวั่น 
วันทั้งวันเรายังเดินทางไกล ร๎องเพลงยามเราเดินทางไกล 
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การเดินทางไกลจะไปทางบก หรือทางน้ําภายในประเทศ หรือตํางประเทศก็ได๎ ต๎องแสดงวําในการ
เดินทางต๎องใช๎ความอดทน การพึ่งตนเอง ความคิดริ เริ่ม ความมานะและการเป็นผู๎นํา กับต๎องทําสมุดปูม
รายงานการเดินทางยื่นตํอผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญด๎วย 

วัตถุประสงค์ เมื่อจบหลักสูตรวิชาพิเศษนี้แล๎วลูกเสือวิสามัญควรจะสามารถ 
1. อธิบายถึงความสําคัญของการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎
2. วางแผนการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎
3. ปฏิบัติสอบวิชาพิเศษการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎

แนวการจัดการฝึกอบรม 

ภาคทฤษฎี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือที่ใช๎คูํมือหลักสูตรวิชาพิเศษนี้ควรจัดแบํงเนื้อหาไว๎ให๎เหมาะสมใน
การสอนประจําคาบเรียน ปกติในภาคทฤษฎีใช๎วิธีสอนด๎วยการบรรยายหรืออภิปรายกลุํมหรือสาธิต ฯลฯ 
ตามแตํผ๎ูบังคับบัญชาจะเห็นสมควรและเหมาะสม 

ภาคปฏิบัติ ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือควรให๎ลูกเสือวิสามัญรํวมกันกําหนดและวางแผนดําเนินการ
ปฏิบัติจริง เพื่อทําการทดสอบวิชาพิเศษเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 

การประเมินผล ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือที่จะมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญวิชาเดิน
ทางไกลและอยูํคํายพักแรมให๎กับลูกเสือวิสามัญให๎ปฏิบัติตามข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการ
ปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่  15) พ.ศ. 2529 ของสํานักงานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ 

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
พ.ศ. 2509 

วําด๎วยการเดินทางไกลและแรมคืน 

ข๎อ 273 ให๎ผู๎กํากับกลุํมหรือผู๎กํากับลูกเสือนําลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล และแรมคืนในปีหนึ่งไมํน๎อยกวํา
หนึ่งครั้ง ครั้งหนึ่งให๎พักแรมอยํางน๎อยหนึ่งคืน 
การเดินทางไกลแระแรมคืนมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎ลูกเสือมีความอดทน อยูํในระเบียบวินัยรู๎จัก
ชํวยตัวเอง รู๎จักอยูํและทํางานรํวมกับผ๎ูอื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม 
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การเดินทางไกลจะไปทางบก หรือทางน้ําภายในประเทศ หรือตํางประเทศก็ได๎ ต๎องแสดงวําในการ
เดินทางต๎องใช๎ความอดทน การพึ่งตนเอง ความคิดริ เริ่ม ความมานะและการเป็นผู๎นํา กับต๎องทําสมุดปูม
รายงานการเดินทางยื่นตํอผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญด๎วย 

วัตถุประสงค์ เมื่อจบหลักสูตรวิชาพิเศษนี้แล๎วลูกเสือวิสามัญควรจะสามารถ 
1. อธิบายถึงความสําคัญของการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎
2. วางแผนการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎
3. ปฏิบัติสอบวิชาพิเศษการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎

แนวการจัดการฝึกอบรม 

ภาคทฤษฎี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือที่ใช๎คูํมือหลักสูตรวิชาพิเศษนี้ควรจัดแบํงเนื้อหาไว๎ให๎เหมาะสมใน
การสอนประจําคาบเรียน ปกติในภาคทฤษฎีใช๎วิธีสอนด๎วยการบรรยายหรืออภิปรายกลุํมหรือสาธิต ฯลฯ 
ตามแตํผ๎ูบังคับบัญชาจะเห็นสมควรและเหมาะสม 

ภาคปฏิบัติ ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือควรให๎ลูกเสือวิสามัญรํวมกันกําหนดและวางแผนดําเนินการ
ปฏิบัติจริง เพื่อทําการทดสอบวิชาพิเศษเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 

การประเมินผล ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือที่จะมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญวิชาเดิน
ทางไกลและอยูํคํายพักแรมให๎กับลูกเสือวิสามัญให๎ปฏิบัติตามข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการ
ปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่  15) พ.ศ. 2529 ของสํานักงานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ 

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
พ.ศ. 2509 

วําด๎วยการเดินทางไกลและแรมคืน 

ข๎อ 273 ให๎ผู๎กํากับกลุํมหรือผู๎กํากับลูกเสือนําลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล และแรมคืนในปีหนึ่งไมํน๎อยกวํา
หนึ่งครั้ง ครั้งหนึ่งให๎พักแรมอยํางน๎อยหนึ่งคืน 
การเดินทางไกลแระแรมคืนมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎ลูกเสือมีความอดทน อยูํในระเบียบวินัยรู๎จัก
ชํวยตัวเอง รู๎จักอยูํและทํางานรํวมกับผ๎ูอื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม 
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   ในระหวํางการเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือพึงเว๎นการกระทําใด ๆ ที่เป็นการรบกวนหรือ
กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนแกํผู๎อื่น 

   ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือพึงวางแผนการนําลูกเสือไปเดินทางไกลและแรมคืนให๎พรักพร๎อมและเนิ่น ๆ 
ข๎อ 274 การเดินทางไกลของลูกเสือ ต๎องได๎รับความยินยอมจากผู๎ปกครองของลูกเสือกํอนถ๎าจะแรมคืน

ด๎วย นอกจากได๎รับความยินยอมจากผู๎ปกครองแล๎ว จะต๎องได๎รับอนุญาตจากหนํวยราชการที่
สังกัด และจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ ผู๎อํานวยการลูกเสือจังหวัดหรือ
ผู๎อํานวยการลูกเสืออําเภอแล๎วแตํกรณี 

   การขออนุญาตจะต๎องแจ๎งความประสงค๑ บอกรายละเอียด เชํน การตระเตรียมตําง ๆ ตลอดจน
เตรียมการฝึกเป็นต๎น 

ข๎อ 275 การเดินทางไกลและแรมคืน ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือต๎องระมัดระวังดูแลลูกเสือโดยใกล๎ชิด เพื่อมิ
ให๎เกิดอันตรายแกํลูกเสือขึ้นได๎ ทั้งนี้ ตั้งแตํออกเดินทางจนกระทั่งกลับถึงที่ตั้งกลุํมลูกเสือหรือ
กองลูกเสือ 

ข๎อ 276 เมื่อเสร็จการเดินทางไกลและแรมคืนแล๎ว ได๎ปฏิบัติอยํางไร ได๎ผลอยํางไร ให๎ผู๎กํากับกลุํมหรือผู๎
กํากับกองลูกเสือทํารายงานที่ได๎กระทําไปโดยละเอียดเสนอตํอผู๎สั่งอนุญาต 

ข๎อ 277 การแรมคืนของลูกเสือสํารอง นอกจากต๎องปฏิบัติตามที่กลําวมาข๎างต๎นแล๎ว ให๎ปฏิบัติในเรื่อง
ตํอไปนี้ด๎วย 

(1) มีผู๎บังคับบัญชาลูกเสือควบคุมอยํางน๎อย 2 คน ในจํานวนนี้ต๎องเป็นผู๎กํากับลูกเสือ
สํารองที่มีประการณ๑ ในเรื่องการอยูํคํายพักแรมของลูกเสือมาแล๎วเป็นอยํางดีอีกด๎วย 

(2) ต๎องมีผู๎บังคับบัญชาลูกเสือหรือผู๎ใหญํอยํางน๎อย 1 คน ประจําลูกเสือสํารอง 6 คน 
(3) ในที่แรมคืนต๎องมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดสําหรับบริโภค และมีเครื่องอํานวยความ

สะดวกตําง ๆ ในการทําครัว ตลอดจนเครื่องสุขภัณฑ๑ที่ถูกสุขลักษณะ 
(4) ศาลาที่พักของลูกเสือต๎องสะอาด ถ๎าไมํมีศาลาที่พักจะใช๎เต็นท๑ก็ได๎ และต๎องมี

จํานวนเพียงพอ 
(5) ผู๎สั่งอนุญาตให๎นําลูกเสือไปแรมคืน จะต๎องไมํอนุญาตจนกวําจะเป็นที่พอใจใจเรื่องผู๎

ควบคุมลูกเสือ สถานที่พัก และการตระเตรียมตําง ๆ  
ข๎อ 278 ในการเดินทางไกลและแรมคืน ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือไมํควรอนุญาตให๎ลูกเสือลงเลํนน้ําในแมํน้ํา 

ลําคลองหรือสระ เว๎นแตํจะได๎รับการควบคุมโดยใกล๎ชิด 

   หากผู๎บังคับบัญชาลูกเสือจะอนุญาตให๎ลูกเสือลงเลํนน้ําจะต๎องปฏิบัติดังตํอไปนี้ 
(1) พิจารณาในเรื่องอายุ สุขภาพ ตลอดจนความสามารถในการวํายน้ําของลูกเสือแตํ

ละคน 
(2) ตรวจสอบความลึกของน้ํา 
(3) พิจารณาสภาพของลมฟ้าอากาศในขณะลงเลํนน้ํา 
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   ในระหวํางการเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือพึงเว๎นการกระทําใด ๆ ที่เป็นการรบกวนหรือ
กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนแกํผู๎อื่น 

   ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือพึงวางแผนการนําลูกเสือไปเดินทางไกลและแรมคืนให๎พรักพร๎อมและเนิ่น ๆ 
ข๎อ 274 การเดินทางไกลของลูกเสือ ต๎องได๎รับความยินยอมจากผู๎ปกครองของลูกเสือกํอนถ๎าจะแรมคืน

ด๎วย นอกจากได๎รับความยินยอมจากผู๎ปกครองแล๎ว จะต๎องได๎รับอนุญาตจากหนํวยราชการที่
สังกัด และจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ ผู๎อํานวยการลูกเสือจังหวัดหรือ
ผู๎อํานวยการลูกเสืออําเภอแล๎วแตํกรณี 

   การขออนุญาตจะต๎องแจ๎งความประสงค๑ บอกรายละเอียด เชํน การตระเตรียมตําง ๆ ตลอดจน
เตรียมการฝึกเป็นต๎น 

ข๎อ 275 การเดินทางไกลและแรมคืน ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือต๎องระมัดระวังดูแลลูกเสือโดยใกล๎ชิด เพื่อมิ
ให๎เกิดอันตรายแกํลูกเสือขึ้นได๎ ทั้งนี้ ตั้งแตํออกเดินทางจนกระทั่งกลับถึงที่ตั้งกลุํมลูกเสือหรือ
กองลูกเสือ 

ข๎อ 276 เมื่อเสร็จการเดินทางไกลและแรมคืนแล๎ว ได๎ปฏิบัติอยํางไร ได๎ผลอยํางไร ให๎ผู๎กํากับกลุํมหรือผู๎
กํากับกองลูกเสือทํารายงานที่ได๎กระทําไปโดยละเอียดเสนอตํอผู๎สั่งอนุญาต 

ข๎อ 277 การแรมคืนของลูกเสือสํารอง นอกจากต๎องปฏิบัติตามที่กลําวมาข๎างต๎นแล๎ว ให๎ปฏิบัติในเรื่อง
ตํอไปนี้ด๎วย 

(1) มีผู๎บังคับบัญชาลูกเสือควบคุมอยํางน๎อย 2 คน ในจํานวนนี้ต๎องเป็นผู๎กํากับลูกเสือ
สํารองที่มีประการณ๑ ในเรื่องการอยูํคํายพักแรมของลูกเสือมาแล๎วเป็นอยํางดีอีกด๎วย 

(2) ต๎องมีผู๎บังคับบัญชาลูกเสือหรือผู๎ใหญํอยํางน๎อย 1 คน ประจําลูกเสือสํารอง 6 คน 
(3) ในที่แรมคืนต๎องมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดสําหรับบริโภค และมีเครื่องอํานวยความ

สะดวกตําง ๆ ในการทําครัว ตลอดจนเครื่องสุขภัณฑ๑ที่ถูกสุขลักษณะ 
(4) ศาลาที่พักของลูกเสือต๎องสะอาด ถ๎าไมํมีศาลาที่พักจะใช๎เต็นท๑ก็ได๎ และต๎องมี

จํานวนเพียงพอ 
(5) ผู๎สั่งอนุญาตให๎นําลูกเสือไปแรมคืน จะต๎องไมํอนุญาตจนกวําจะเป็นที่พอใจใจเรื่องผู๎

ควบคุมลูกเสือ สถานที่พัก และการตระเตรียมตําง ๆ  
ข๎อ 278 ในการเดินทางไกลและแรมคืน ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือไมํควรอนุญาตให๎ลูกเสือลงเลํนน้ําในแมํน้ํา 

ลําคลองหรือสระ เว๎นแตํจะได๎รับการควบคุมโดยใกล๎ชิด 

   หากผู๎บังคับบัญชาลูกเสือจะอนุญาตให๎ลูกเสือลงเลํนน้ําจะต๎องปฏิบัติดังตํอไปนี้ 
(1) พิจารณาในเรื่องอายุ สุขภาพ ตลอดจนความสามารถในการวํายน้ําของลูกเสือแตํ

ละคน 
(2) ตรวจสอบความลึกของน้ํา 
(3) พิจารณาสภาพของลมฟ้าอากาศในขณะลงเลํนน้ํา 
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(4) แบํงลูกเสือเป็นหมูํยํอย ๆ ตามความสามารถสําหรับลงเลํนน้ํา โดยให๎แตํละหมูํมีผู๎
ควบคุมโดยใกล๎ชิด 

(5) ให๎เจ๎าหน๎าที่สําหรับดูแล ซึ่งควรเป็นผู๎ที่รับเครื่องหมายวิชาชํวยผู๎ประสบภัยมาแล๎ว 
กับควรมีเครื่องอุปกรณ๑สําหรับชํวยคนจมน้ําไว๎ให๎พร๎อม สามารถที่จะชํวยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินได๎ทันที 

(6) ในระหวํางการเลํนน้ํา อาจให๎ลูกเสือจับคูํเป็นคูํ ๆ โดยให๎ดูแลชํวยเหลือซึ่งกันและ
กันในการสอบจํานวนลูกเสอืวําอยูํครบหรือไมํ ให๎เป่านกหวีด เมื่อได๎ยินสัญญาณ ลูกเสือจะต๎อง
อยูํเป็นคูํ ๆ อาจให๎ชูมือขึ้นแล๎วตรวจสอบจํานวน 

(7) เมื่อได๎ยินสัญญาณนกหวีดเลิกตามที่กําหนดไว๎ ลูกเสือต๎องขึ้นจากน้ําทันที 
ข๎อ 279 การเดินทางไกลไปตํางประเทศ มีระเบียบปฏิบัติดังตํอไปนี้ 

(1) ลูกเสือที่ประสงค๑จะเดินทางไกลไปตํางประเทศจะต๎องยื่นเรื่องราวตามลําดับชั้น
จนถึงสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ พร๎อมทั้งชี้แจงความประสงค๑และ
รายละเอียดตําง ๆ  

(2) การเชิญลูกเสือตํางประเทศมาเยี่ยม หรือแรมคืนในประเทศไทย จะต๎องได๎รับอนุมัติ
จากผู๎อํานวยการลูกเสือจังหวัดหรือเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ แล๎วแตํ
กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อหาวิชาประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตร 

ก. การเงินทางไกล 
ความหมายการเดินทางไกล คือการเดินทางของลูกเสือจากโรงเรียนที่ตั้งกลุํมตั้งกองลูกเสือไปยังจุดใดจุด
หนึ่งตามแตํผ๎ูบังคับบัญชาลูกเสือจะกําหนด โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อฝึกวิชาลูกเสือ (A tramping for training) 
สํวนระยะทางที่ไปใกล๎ไกลเพียงใดแล๎วแตํวัตถุประสงค๑การฝึก 
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การเดินทางไกลจะไปทางบก หรือทางน้ําภายในประเทศ หรือตํางประเทศก็ได๎ ต๎องแสดงวําในการ
เดินทางต๎องใช๎ความอดทน การพึ่งตนเอง ความคิดริ เริ่ม ความมานะและการเป็นผู๎นํา กับต๎องทําสมุดปูม
รายงานการเดินทางยื่นตํอผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญด๎วย 

วัตถุประสงค์ เมื่อจบหลักสูตรวิชาพิเศษนี้แล๎วลูกเสือวิสามัญควรจะสามารถ 
1. อธิบายถึงความสําคัญของการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎
2. วางแผนการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎
3. ปฏิบัติสอบวิชาพิเศษการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎

แนวการจัดการฝึกอบรม 

ภาคทฤษฎี ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือที่ใช๎คูํมือหลักสูตรวิชาพิเศษนี้ควรจัดแบํงเนื้อหาไว๎ให๎เหมาะสมใน
การสอนประจําคาบเรียน ปกติในภาคทฤษฎีใช๎วิธีสอนด๎วยการบรรยายหรืออภิปรายกลุํมหรือสาธิต ฯลฯ 
ตามแตํผ๎ูบังคับบัญชาจะเห็นสมควรและเหมาะสม 

ภาคปฏิบัติ ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือควรให๎ลูกเสือวิสามัญรํวมกันกําหนดและวางแผนดําเนินการ
ปฏิบัติจริง เพื่อทําการทดสอบวิชาพิเศษเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม 

การประเมินผล ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือที่จะมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญวิชาเดิน
ทางไกลและอยูํคํายพักแรมให๎กับลูกเสือวิสามัญให๎ปฏิบัติตามข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการ
ปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่  15) พ.ศ. 2529 ของสํานักงานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ 

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
พ.ศ. 2509 

วําด๎วยการเดินทางไกลและแรมคืน 

ข๎อ 273 ให๎ผู๎กํากับกลุํมหรือผู๎กํากับลูกเสือนําลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล และแรมคืนในปีหนึ่งไมํน๎อยกวํา
หนึ่งครั้ง ครั้งหนึ่งให๎พักแรมอยํางน๎อยหนึ่งคืน 
การเดินทางไกลแระแรมคืนมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎ลูกเสือมีความอดทน อยูํในระเบียบวินัยรู๎จัก
ชํวยตัวเอง รู๎จักอยูํและทํางานรํวมกับผ๎ูอื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม 
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   ในระหวํางการเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือพึงเว๎นการกระทําใด ๆ ที่เป็นการรบกวนหรือ
กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนแกํผู๎อื่น 

   ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือพึงวางแผนการนําลูกเสือไปเดินทางไกลและแรมคืนให๎พรักพร๎อมและเนิ่น ๆ 
ข๎อ 274 การเดินทางไกลของลูกเสือ ต๎องได๎รับความยินยอมจากผู๎ปกครองของลูกเสือกํอนถ๎าจะแรมคืน

ด๎วย นอกจากได๎รับความยินยอมจากผู๎ปกครองแล๎ว จะต๎องได๎รับอนุญาตจากหนํวยราชการที่
สังกัด และจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ ผู๎อํานวยการลูกเสือจังหวัดหรือ
ผู๎อํานวยการลูกเสืออําเภอแล๎วแตํกรณี 

   การขออนุญาตจะต๎องแจ๎งความประสงค๑ บอกรายละเอียด เชํน การตระเตรียมตําง ๆ ตลอดจน
เตรียมการฝึกเป็นต๎น 

ข๎อ 275 การเดินทางไกลและแรมคืน ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือต๎องระมัดระวังดูแลลูกเสือโดยใกล๎ชิด เพื่อมิ
ให๎เกิดอันตรายแกํลูกเสือขึ้นได๎ ทั้งนี้ ตั้งแตํออกเดินทางจนกระทั่งกลับถึงที่ตั้งกลุํมลูกเสือหรือ
กองลูกเสือ 

ข๎อ 276 เมื่อเสร็จการเดินทางไกลและแรมคืนแล๎ว ได๎ปฏิบัติอยํางไร ได๎ผลอยํางไร ให๎ผู๎กํากับกลุํมหรือผู๎
กํากับกองลูกเสือทํารายงานที่ได๎กระทําไปโดยละเอียดเสนอตํอผู๎สั่งอนุญาต 

ข๎อ 277 การแรมคืนของลูกเสือสํารอง นอกจากต๎องปฏิบัติตามที่กลําวมาข๎างต๎นแล๎ว ให๎ปฏิบัติในเรื่อง
ตํอไปนี้ด๎วย 

(1) มีผู๎บังคับบัญชาลูกเสือควบคุมอยํางน๎อย 2 คน ในจํานวนนี้ต๎องเป็นผู๎กํากับลูกเสือ
สํารองที่มีประการณ๑ ในเรื่องการอยูํคํายพักแรมของลูกเสือมาแล๎วเป็นอยํางดีอีกด๎วย 

(2) ต๎องมีผู๎บังคับบัญชาลูกเสือหรือผู๎ใหญํอยํางน๎อย 1 คน ประจําลูกเสือสํารอง 6 คน 
(3) ในที่แรมคืนต๎องมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดสําหรับบริโภค และมีเครื่องอํานวยความ

สะดวกตําง ๆ ในการทําครัว ตลอดจนเครื่องสุขภัณฑ๑ที่ถูกสุขลักษณะ 
(4) ศาลาที่พักของลูกเสือต๎องสะอาด ถ๎าไมํมีศาลาที่พักจะใช๎เต็นท๑ก็ได๎ และต๎องมี

จํานวนเพียงพอ 
(5) ผู๎สั่งอนุญาตให๎นําลูกเสือไปแรมคืน จะต๎องไมํอนุญาตจนกวําจะเป็นที่พอใจใจเรื่องผู๎

ควบคุมลูกเสือ สถานที่พัก และการตระเตรียมตําง ๆ  
ข๎อ 278 ในการเดินทางไกลและแรมคืน ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือไมํควรอนุญาตให๎ลูกเสือลงเลํนน้ําในแมํน้ํา 

ลําคลองหรือสระ เว๎นแตํจะได๎รับการควบคุมโดยใกล๎ชิด 

   หากผู๎บังคับบัญชาลูกเสือจะอนุญาตให๎ลูกเสือลงเลํนน้ําจะต๎องปฏิบัติดังตํอไปนี้ 
(1) พิจารณาในเรื่องอายุ สุขภาพ ตลอดจนความสามารถในการวํายน้ําของลูกเสือแตํ

ละคน 
(2) ตรวจสอบความลึกของน้ํา 
(3) พิจารณาสภาพของลมฟ้าอากาศในขณะลงเลํนน้ํา 
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   ในระหวํางการเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือพึงเว๎นการกระทําใด ๆ ที่เป็นการรบกวนหรือ
กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนแกํผู๎อื่น 

   ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือพึงวางแผนการนําลูกเสือไปเดินทางไกลและแรมคืนให๎พรักพร๎อมและเนิ่น ๆ 
ข๎อ 274 การเดินทางไกลของลูกเสือ ต๎องได๎รับความยินยอมจากผู๎ปกครองของลูกเสือกํอนถ๎าจะแรมคืน

ด๎วย นอกจากได๎รับความยินยอมจากผู๎ปกครองแล๎ว จะต๎องได๎รับอนุญาตจากหนํวยราชการที่
สังกัด และจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ ผู๎อํานวยการลูกเสือจังหวัดหรือ
ผู๎อํานวยการลูกเสืออําเภอแล๎วแตํกรณี 

   การขออนุญาตจะต๎องแจ๎งความประสงค๑ บอกรายละเอียด เชํน การตระเตรียมตําง ๆ ตลอดจน
เตรียมการฝึกเป็นต๎น 

ข๎อ 275 การเดินทางไกลและแรมคืน ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือต๎องระมัดระวังดูแลลูกเสือโดยใกล๎ชิด เพื่อมิ
ให๎เกิดอันตรายแกํลูกเสือขึ้นได๎ ทั้งนี้ ตั้งแตํออกเดินทางจนกระทั่งกลับถึงที่ตั้งกลุํมลูกเสือหรือ
กองลูกเสือ 

ข๎อ 276 เมื่อเสร็จการเดินทางไกลและแรมคืนแล๎ว ได๎ปฏิบัติอยํางไร ได๎ผลอยํางไร ให๎ผู๎กํากับกลุํมหรือผู๎
กํากับกองลูกเสือทํารายงานที่ได๎กระทําไปโดยละเอียดเสนอตํอผู๎สั่งอนุญาต 

ข๎อ 277 การแรมคืนของลูกเสือสํารอง นอกจากต๎องปฏิบัติตามที่กลําวมาข๎างต๎นแล๎ว ให๎ปฏิบัติในเรื่อง
ตํอไปนี้ด๎วย 

(1) มีผู๎บังคับบัญชาลูกเสือควบคุมอยํางน๎อย 2 คน ในจํานวนนี้ต๎องเป็นผู๎กํากับลูกเสือ
สํารองที่มีประการณ๑ ในเรื่องการอยูํคํายพักแรมของลูกเสือมาแล๎วเป็นอยํางดีอีกด๎วย 

(2) ต๎องมีผู๎บังคับบัญชาลูกเสือหรือผู๎ใหญํอยํางน๎อย 1 คน ประจําลูกเสือสํารอง 6 คน 
(3) ในที่แรมคืนต๎องมีน้ําประปาหรือน้ําสะอาดสําหรับบริโภค และมีเครื่องอํานวยความ

สะดวกตําง ๆ ในการทําครัว ตลอดจนเครื่องสุขภัณฑ๑ที่ถูกสุขลักษณะ 
(4) ศาลาที่พักของลูกเสือต๎องสะอาด ถ๎าไมํมีศาลาที่พักจะใช๎เต็นท๑ก็ได๎ และต๎องมี

จํานวนเพียงพอ 
(5) ผู๎สั่งอนุญาตให๎นําลูกเสือไปแรมคืน จะต๎องไมํอนุญาตจนกวําจะเป็นที่พอใจใจเรื่องผู๎

ควบคุมลูกเสือ สถานที่พัก และการตระเตรียมตําง ๆ  
ข๎อ 278 ในการเดินทางไกลและแรมคืน ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือไมํควรอนุญาตให๎ลูกเสือลงเลํนน้ําในแมํน้ํา 

ลําคลองหรือสระ เว๎นแตํจะได๎รับการควบคุมโดยใกล๎ชิด 

   หากผู๎บังคับบัญชาลูกเสือจะอนุญาตให๎ลูกเสือลงเลํนน้ําจะต๎องปฏิบัติดังตํอไปนี้ 
(1) พิจารณาในเรื่องอายุ สุขภาพ ตลอดจนความสามารถในการวํายน้ําของลูกเสือแตํ

ละคน 
(2) ตรวจสอบความลึกของน้ํา 
(3) พิจารณาสภาพของลมฟ้าอากาศในขณะลงเลํนน้ํา 
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(4) แบํงลูกเสือเป็นหมูํยํอย ๆ ตามความสามารถสําหรับลงเลํนน้ํา โดยให๎แตํละหมูํมีผู๎
ควบคุมโดยใกล๎ชิด 

(5) ให๎เจ๎าหน๎าที่สําหรับดูแล ซึ่งควรเป็นผู๎ที่รับเครื่องหมายวิชาชํวยผู๎ประสบภัยมาแล๎ว 
กับควรมีเครื่องอุปกรณ๑สําหรับชํวยคนจมน้ําไว๎ให๎พร๎อม สามารถที่จะชํวยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินได๎ทันที 

(6) ในระหวํางการเลํนน้ํา อาจให๎ลูกเสือจับคูํเป็นคูํ ๆ โดยให๎ดูแลชํวยเหลือซึ่งกันและ
กันในการสอบจํานวนลูกเสอืวําอยูํครบหรือไมํ ให๎เป่านกหวีด เมื่อได๎ยินสัญญาณ ลูกเสือจะต๎อง
อยูํเป็นคูํ ๆ อาจให๎ชูมือขึ้นแล๎วตรวจสอบจํานวน 

(7) เมื่อได๎ยินสัญญาณนกหวีดเลิกตามที่กําหนดไว๎ ลูกเสือต๎องขึ้นจากน้ําทันที 
ข๎อ 279 การเดินทางไกลไปตํางประเทศ มีระเบียบปฏิบัติดังตํอไปนี้ 

(1) ลูกเสือที่ประสงค๑จะเดินทางไกลไปตํางประเทศจะต๎องยื่นเรื่องราวตามลําดับชั้น
จนถึงสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ พร๎อมทั้งชี้แจงความประสงค๑และ
รายละเอียดตําง ๆ  

(2) การเชิญลูกเสือตํางประเทศมาเยี่ยม หรือแรมคืนในประเทศไทย จะต๎องได๎รับอนุมัติ
จากผู๎อํานวยการลูกเสือจังหวัดหรือเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ แล๎วแตํ
กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อหาวิชาประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตร 

ก. การเงินทางไกล 
ความหมายการเดินทางไกล คือการเดินทางของลูกเสือจากโรงเรียนที่ตั้งกลุํมตั้งกองลูกเสือไปยังจุดใดจุด
หนึ่งตามแตํผ๎ูบังคับบัญชาลูกเสือจะกําหนด โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อฝึกวิชาลูกเสือ (A tramping for training) 
สํวนระยะทางที่ไปใกล๎ไกลเพียงใดแล๎วแตํวัตถุประสงค๑การฝึก 
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(4) แบํงลูกเสือเป็นหมูํยํอย ๆ ตามความสามารถสําหรับลงเลํนน้ํา โดยให๎แตํละหมูํมีผู๎
ควบคุมโดยใกล๎ชิด 

(5) ให๎เจ๎าหน๎าที่สําหรับดูแล ซึ่งควรเป็นผู๎ที่รับเครื่องหมายวิชาชํวยผู๎ประสบภัยมาแล๎ว 
กับควรมีเครื่องอุปกรณ๑สําหรับชํวยคนจมน้ําไว๎ให๎พร๎อม สามารถที่จะชํวยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินได๎ทันที 

(6) ในระหวํางการเลํนน้ํา อาจให๎ลูกเสือจับคูํเป็นคูํ ๆ โดยให๎ดูแลชํวยเหลือซึ่งกันและ
กันในการสอบจํานวนลูกเสอืวําอยูํครบหรือไมํ ให๎เป่านกหวีด เมื่อได๎ยินสัญญาณ ลูกเสือจะต๎อง
อยูํเป็นคูํ ๆ อาจให๎ชูมือขึ้นแล๎วตรวจสอบจํานวน 

(7) เมื่อได๎ยินสัญญาณนกหวีดเลิกตามที่กําหนดไว๎ ลูกเสือต๎องขึ้นจากน้ําทันที 
ข๎อ 279 การเดินทางไกลไปตํางประเทศ มีระเบียบปฏิบัติดังตํอไปนี้ 

(1) ลูกเสือที่ประสงค๑จะเดินทางไกลไปตํางประเทศจะต๎องยื่นเรื่องราวตามลําดับชั้น
จนถึงสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ พร๎อมทั้งชี้แจงความประสงค๑และ
รายละเอียดตําง ๆ  

(2) การเชิญลูกเสือตํางประเทศมาเยี่ยม หรือแรมคืนในประเทศไทย จะต๎องได๎รับอนุมัติ
จากผู๎อํานวยการลูกเสือจังหวัดหรือเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ แล๎วแตํ
กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อหาวิชาประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตร 

ก. การเงินทางไกล 
ความหมายการเดินทางไกล คือการเดินทางของลูกเสือจากโรงเรียนที่ตั้งกลุํมตั้งกองลูกเสือไปยังจุดใดจุด
หนึ่งตามแตํผ๎ูบังคับบัญชาลูกเสือจะกําหนด โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อฝึกวิชาลูกเสือ (A tramping for training) 
สํวนระยะทางที่ไปใกล๎ไกลเพียงใดแล๎วแตํวัตถุประสงค๑การฝึก 
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หลักการฝึก ใช๎ระบบหมูํเต็มที่ และวิชาที่ฝึกต๎องให๎เด็กได๎รับความก๎าวหน๎า หรือได๎รับความรู๎วิชา
ลูกเสือสูงขึ้นไปตามลําดับในการฝึก มีคําแนะนําดังตํอไปนี้ 

(1) การเดินทางไกล คือให๎ลูกเสือ “เดินไป” สําหรับกองลูกเสือในนครใหญํ ๆ ที่มีการจราจรคับคั่ง ผู๎
กํากับลูกเสืออาจนัดพบลูกเสือที่ชานนครหรือชานเมือง หรือจะขึ้นรถประจําทางพร๎อมกันมายังจุดที่นัดพบ 
แล๎วผ๎ูกํากับลูกเสือเริ่มฝึกเดินทางไกล ในชั้นต๎นควรมีระยะทางสั้น ๆ กํอน เชํน 2-3 กิโลเมตร 

การฝึกวิชาลูกเสือ อาจฝึกระหวํางเดินทางและฝึกเมื่อถึงปลายทางที่กําหนดไว๎ และควรจะมี
ขอบขํายที่จํากัด หรือมีวัตถุประสงค๑ที่แนํนอน เชํน การสะกดรอย เขียนภาพรําง คาดคะเน กํอกองไฟ ฯลฯ 

ในขั้นตํอไป ให๎เพิ่มระยะทางไกลออกไปเรื่อย ๆ  และเส๎นทางก็ควรให๎แปลก ๆ ใหมํ ๆ พยายาม
เดินตามทางเกวียน ทางคนเดินลัดเลาะไปตามภูมิประเทศที่รื่นรมย๑ เพื่อเร๎าความอยากรู๎อยากเห็นให๎ลูกเสือ
ได๎สังเกตจดจํายิ่งขึ้น สํวนการฝึกวิชาลูกเสือก็ฝึกให๎สูงขึ้นตามลําดับ เชํน ให๎สร๎างสะพานข๎ามลําธาร สร๎าง
เพิงที่พัก สร๎างหอคอย ชํวยชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุตามแตํสมมุติขึ้น ซึ่งลูกเสือจะต๎องปฏิบัติทันทีทันใด เป็นต๎น 

(2) เครื่องหลัง (ยําม) ในการเดินทางไกลระยะสั้น ๆ  ใช๎เวลาไมํนาน ลูกเสืออาจไมํต๎องเตรียมอาหาร
ไปรับประทาน แตํถ๎าไปไกลและใช๎เวลานานถึงครึ่งวันก็จะต๎องเตรียมอาหารสําเร็จรูปไปรับประทาน เชํน 
ข๎าวหํอ ข๎าวต๎มมัด หรืออาหารหํออยํางอื่น ๆ (ลูกเสือเมริกันมักใช๎แซนวิช จึงเรียกการเดินทางไกลชนิดนี้วํา
เดินทางไกลแบบแซนวิช)ในกรณีเชํนนี้ ลูกเสือจะต๎องมีเครื่องหลัง (ยําม) เพื่อใสํอาหารสําเร็จรูปและสิ่งของ
จําเป็นอื่น ๆ นอกจากนี้ ควรมีกระติดใสํน้ําที่สะอาดไปรับประทานด๎วย 

ในการเดินทางไกลขั้นตํอไป ลูกเสือจะต๎องนําภาชนะหุงต๎มและอาหารสดอาหารแห๎งไป
ประกอบอาหารรับประทานเอง 

เครื่องหลังและเรื่องอาหาร มีคําแนะนํายํอ ๆ ดังตํอไปนี้ 
1) เครื่องหลัง ควรเลือกขนาดที่เหมาะ ไมํใหญํและเล็กเกินไป 
2) การบรรจุสิ่งของลงในเครื่องหลัง ควรเอาของที่ใช๎ภายหลังเรือนหนัก ๆ ไว๎ข๎างลําง ของที่ต๎องใช๎

บํอย ๆ ไว๎ข๎างบน ของบางประเภทควรใสํถุงผ๎าหรือถุงพลาสติก จะทําให๎สะดวกในการเก็บ และเมื่อต๎องการ
ใช๎จะหยิบได๎งําย 

3) อาหารสดอาหารแห๎งที่นําไปควรจะมีน้ําหนักเบา กินเนื้อที่น๎อย รายการอาหาร (เมนูอาหารก็
ควรเป็นชนิดงําย ๆ ทํางําย ๆ ไมํยุํงยากและใช๎เวลาประกอบอาหารไมํนาน 

(3) การเดินทางไกลควรไปในหยุดโรงเรียน เชํน วันเสาร๑ วันอาทิตย๑ หรือวันหยุดพิเศษอื่น ๆ ทั้งนี้ 
เพื่อมิให๎เด็กต๎องเสียเวลาเรียน 

อนึ่ง ผู๎กํากับลูกเสือควรจะได๎กําหนดแผนการฝึกเดินทางไกลวําปีหนึ่งจะไปกี่ครั้ง เชํน สมมุติวํา
เดือนละครั้ง กําหนดวันเสาร๑สัปดาห๑ที่ 3 ของเดือน เมื่อกําหนดดังนี้แล๎ว เด็กก็จะได๎ทราบลํวงหน๎าและได๎
เตรียมตัวแตํเนิ่น ๆ 

ในการเดินทางไกลผู๎กํากับลูกเสือจะต๎องแจ๎งรายละเอียด การฝึกให๎ลูกเสือทราบลํวงหน๎า และ
ขออนุญาตผู๎ปกครอง ต๎องแจ๎งให๎ทราบวําเด็กจะเตรียมสิ่งของอะไรบ๎าง กลับถึงกองหรือถึงบ๎านเวลาเทําใด 
เป็นต๎น 
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(2) เครื่องหลัง (ยําม) ในการเดินทางไกลระยะสั้น ๆ  ใช๎เวลาไมํนาน ลูกเสืออาจไมํต๎องเตรียมอาหาร
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ข๎าวหํอ ข๎าวต๎มมัด หรืออาหารหํออยํางอื่น ๆ (ลูกเสือเมริกันมักใช๎แซนวิช จึงเรียกการเดินทางไกลชนิดนี้วํา
เดินทางไกลแบบแซนวิช)ในกรณีเชํนนี้ ลูกเสือจะต๎องมีเครื่องหลัง (ยําม) เพื่อใสํอาหารสําเร็จรูปและสิ่งของ
จําเป็นอื่น ๆ นอกจากนี้ ควรมีกระติดใสํน้ําที่สะอาดไปรับประทานด๎วย 

ในการเดินทางไกลขั้นตํอไป ลูกเสือจะต๎องนําภาชนะหุงต๎มและอาหารสดอาหารแห๎งไป
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เครื่องหลังและเรื่องอาหาร มีคําแนะนํายํอ ๆ ดังตํอไปนี้ 
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เป็นต๎น 
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คําแนะนําทั่วไป 
(1) ในการกะโปรแกรมการเดินทางไกล ตลอดจนจะไปฝึก ณ ที่ใดนั้น ผู๎กํากับลูกเสือควรจะได๎

ปรึกษาที่ประชุมนายหมูํ และถ๎าเป็นเส๎นทางใหมํ ไมํทราบภูมิประเทศดี ควรออกไปสํารวจกํอน จําเป็นก็ควร
ขออนุญาตเจ๎าของที่ดิน เจ๎าของสถานที่ไว๎ลํวงหน๎า และควรรู๎เรื่องราวตําง ๆ ในท๎องถิ่นนั้นตามสมควร 

(2) การเดินทางไกล ควรให๎ลูกเสือออกเดินทางเป็นรายหมูํ มีนายหมูํรับผิดชอบ โดยกําหนดเวลา
นั้นเวลานี้ให๎หมูํนั้น ๆ ออก (อาจบรรจุคําสั่งลงในซองตลอดจนบอกวิธีปฏิบัติตําง ๆ) ทั้งนี้ เพื่อฝึกนายหมูํให๎
เป็นผู๎นํา และสะดวกแกํการจราจรด๎วย 

(3) การกําหนดเส๎นทางเดิน ควรเลียงไมํเดินตามถนนใหญํที่การจราจรคับคั่ง ต๎องกําชับลูกเสือให๎
ระมัดระวังมิให๎เกิดอุบัติเหตุ เมื่อเดินตามถนนจะปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเครํงครัด ควรเดินเรียงเดี่ยว โดย
นายหมูํนําหน๎าหมูํ รองนายหมูํอยูํหลังหมูํ หมูํตํอหมูํให๎ทิ้งระยะพอสมควร ถ๎าเดินเวลากลางคืนเดือนมืด ให๎
ใช๎ผ๎าสีขาวพันขาเพื่อเป็นที่สังเกตของผู๎ขับรถ นายหมูํควรถือคบไฟหรือไฟฟ้าเดินทาง 

(4) ผู๎กํากับลูกเสือควรจะได๎ทราบสุขภาพของลูกเสอื เฉพาะอยํางยิ่งในการเดินทางที่ไกลมาก ผู๎ใดที่
โรคประจําตัวร๎ายแรงอะไรบ๎าง เชํนเกี่ยวกับโรคหัวใจ เป็นต๎น สําหรับรองเท๎าควรให๎ลูกเสือใช๎รองเท๎าเกาํทีใ่สํ
สบายและมีส๎นหนา เครื่องแบบไมํควรรัดกุมเกินไป เชํน ที่หัวเขํา สะเอว บํา และคอ น้ําดื่มและอาหาร 
ระหวํางเดินทางลูกเสือไมํควรรับประทาน หากกระหายน้ํามากควรอมน้ําไว๎สักครูํแล๎วบ๎วนทิ้งเสีย 

(5) ลูกเสือต๎องไมํทําความเดือดร๎อนให๎แกํชาวบ๎านด๎วยประการตําง ๆ เชํน 
- อยําเดินบุกหรือเหยียบย่ําต๎นข๎าวและพืชตําง ๆ ที่เขาปลูกไว๎ 
- อยําหักหรือถอนต๎นข๎าวและพืชตําง ๆ ที่ปลูกไว๎ 
- อยําต๎อนปศุสัตว๑ให๎แตกกระจาย 
- อยํารื้อถอนรั้วที่เขาปักไว๎ ตลอดจนผัก ผลไม๎ และสิ่งตําง ๆ ห๎ามหยิบฉวยเอาไปโดยพลการ 

(6) ไมํควรเดินตามทางรถไฟและเมื่อจะข๎ามทางรถไฟต๎องระมัดระวัง เมื่อเห็นวําปลอดภัยแล๎วจึงข๎าม 
(7) การเดินทางไกลไมํใชํเป็นการ “แขํงขันการเดิน” ควรเดินอยํางปรกตินั่นเอง เมื่อเดินได๎ 20 นาที 

ควรหยุดพักสัก 4-5 นาที ทั้งนี้เพื่อเป็นการพักผํอนและคอยผู๎มาลํา การพักนั้นถ๎าจะให๎ดีควรนอนราบโดยยก
ขาให๎สูง พาดกับเก๎าอี่ ต๎นไม๎หรือสิ่งอื่น ๆ 

(8) ผู๎กํากับลูกเสือควรเตรียมกระเป๋ายา และอุปกรณ๑การฝึกไปให๎พรักพร๎อม 
 
 

การเดินทางไกลไปต่างประเทศ 
กํอนที่ลูกเสือจะเดินทางไกลไปตํางประเทศ ควรจะได๎ปรึกษาผู๎บังคับบัญชาลูกเสือของตนหรืออาจ

ขอคําแนะนําจากผู๎ตรวจการลูกเสือฝ่ายตํางประเทศ (International Commissioner) ในสํานักงาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ เมื่อตกลงใจแนํนอนแล๎ว พึงปฏิบัติดังตํอไปนี้ 

1. ทํารายงานเสนอผู๎บังคับบัญชาลูกเสือของตนชี้แจงความประสงค๑และรายละเอียดตําง ๆ แล๎ว
ผํานขึ้นไปตามลําดับจนถึงสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ และเมื่อสํานักงานฯ ได๎พิจารณา

กำรเดินทำงไกล
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(4) แบํงลูกเสือเป็นหมูํยํอย ๆ ตามความสามารถสําหรับลงเลํนน้ํา โดยให๎แตํละหมูํมีผู๎
ควบคุมโดยใกล๎ชิด 

(5) ให๎เจ๎าหน๎าที่สําหรับดูแล ซึ่งควรเป็นผู๎ที่รับเครื่องหมายวิชาชํวยผู๎ประสบภัยมาแล๎ว 
กับควรมีเครื่องอุปกรณ๑สําหรับชํวยคนจมน้ําไว๎ให๎พร๎อม สามารถที่จะชํวยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินได๎ทันที 

(6) ในระหวํางการเลํนน้ํา อาจให๎ลูกเสือจับคูํเป็นคูํ ๆ โดยให๎ดูแลชํวยเหลือซึ่งกันและ
กันในการสอบจํานวนลูกเสอืวําอยูํครบหรือไมํ ให๎เป่านกหวีด เมื่อได๎ยินสัญญาณ ลูกเสือจะต๎อง
อยูํเป็นคูํ ๆ อาจให๎ชูมือขึ้นแล๎วตรวจสอบจํานวน 

(7) เมื่อได๎ยินสัญญาณนกหวีดเลิกตามที่กําหนดไว๎ ลูกเสือต๎องขึ้นจากน้ําทันที 
ข๎อ 279 การเดินทางไกลไปตํางประเทศ มีระเบียบปฏิบัติดังตํอไปนี้ 

(1) ลูกเสือที่ประสงค๑จะเดินทางไกลไปตํางประเทศจะต๎องยื่นเรื่องราวตามลําดับชั้น
จนถึงสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ พร๎อมทั้งชี้แจงความประสงค๑และ
รายละเอียดตําง ๆ  

(2) การเชิญลูกเสือตํางประเทศมาเยี่ยม หรือแรมคืนในประเทศไทย จะต๎องได๎รับอนุมัติ
จากผู๎อํานวยการลูกเสือจังหวัดหรือเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ แล๎วแตํ
กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื้อหาวิชาประกอบการฝึกอบรมตามหลักสูตร 

ก. การเงินทางไกล 
ความหมายการเดินทางไกล คือการเดินทางของลูกเสือจากโรงเรียนที่ตั้งกลุํมตั้งกองลูกเสือไปยังจุดใดจุด
หนึ่งตามแตํผ๎ูบังคับบัญชาลูกเสือจะกําหนด โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อฝึกวิชาลูกเสือ (A tramping for training) 
สํวนระยะทางที่ไปใกล๎ไกลเพียงใดแล๎วแตํวัตถุประสงค๑การฝึก 
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หลักการฝึก ใช๎ระบบหมูํเต็มที่ และวิชาที่ฝึกต๎องให๎เด็กได๎รับความก๎าวหน๎า หรือได๎รับความรู๎วิชา
ลูกเสือสูงขึ้นไปตามลําดับในการฝึก มีคําแนะนําดังตํอไปนี้ 

(1) การเดินทางไกล คือให๎ลูกเสือ “เดินไป” สําหรับกองลูกเสือในนครใหญํ ๆ ที่มีการจราจรคับคั่ง ผู๎
กํากับลูกเสืออาจนัดพบลูกเสือที่ชานนครหรือชานเมือง หรือจะขึ้นรถประจําทางพร๎อมกันมายังจุดที่นัดพบ 
แล๎วผ๎ูกํากับลูกเสือเริ่มฝึกเดินทางไกล ในชั้นต๎นควรมีระยะทางสั้น ๆ กํอน เชํน 2-3 กิโลเมตร 

การฝึกวิชาลูกเสือ อาจฝึกระหวํางเดินทางและฝึกเมื่อถึงปลายทางที่กําหนดไว๎ และควรจะมี
ขอบขํายที่จํากัด หรือมีวัตถุประสงค๑ที่แนํนอน เชํน การสะกดรอย เขียนภาพรําง คาดคะเน กํอกองไฟ ฯลฯ 

ในขั้นตํอไป ให๎เพิ่มระยะทางไกลออกไปเรื่อย ๆ  และเส๎นทางก็ควรให๎แปลก ๆ ใหมํ ๆ พยายาม
เดินตามทางเกวียน ทางคนเดินลัดเลาะไปตามภูมิประเทศที่รื่นรมย๑ เพื่อเร๎าความอยากรู๎อยากเห็นให๎ลูกเสือ
ได๎สังเกตจดจํายิ่งขึ้น สํวนการฝึกวิชาลูกเสือก็ฝึกให๎สูงขึ้นตามลําดับ เชํน ให๎สร๎างสะพานข๎ามลําธาร สร๎าง
เพิงที่พัก สร๎างหอคอย ชํวยชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุตามแตํสมมุติขึ้น ซึ่งลูกเสือจะต๎องปฏิบัติทันทีทันใด เป็นต๎น 

(2) เครื่องหลัง (ยําม) ในการเดินทางไกลระยะสั้น ๆ  ใช๎เวลาไมํนาน ลูกเสืออาจไมํต๎องเตรียมอาหาร
ไปรับประทาน แตํถ๎าไปไกลและใช๎เวลานานถึงครึ่งวันก็จะต๎องเตรียมอาหารสําเร็จรูปไปรับประทาน เชํน 
ข๎าวหํอ ข๎าวต๎มมัด หรืออาหารหํออยํางอื่น ๆ (ลูกเสือเมริกันมักใช๎แซนวิช จึงเรียกการเดินทางไกลชนิดนี้วํา
เดินทางไกลแบบแซนวิช)ในกรณีเชํนนี้ ลูกเสือจะต๎องมีเครื่องหลัง (ยําม) เพื่อใสํอาหารสําเร็จรูปและสิ่งของ
จําเป็นอื่น ๆ นอกจากนี้ ควรมีกระติดใสํน้ําที่สะอาดไปรับประทานด๎วย 

ในการเดินทางไกลขั้นตํอไป ลูกเสือจะต๎องนําภาชนะหุงต๎มและอาหารสดอาหารแห๎งไป
ประกอบอาหารรับประทานเอง 

เครื่องหลังและเรื่องอาหาร มีคําแนะนํายํอ ๆ ดังตํอไปนี้ 
1) เครื่องหลัง ควรเลือกขนาดที่เหมาะ ไมํใหญํและเล็กเกินไป 
2) การบรรจุสิ่งของลงในเครื่องหลัง ควรเอาของที่ใช๎ภายหลังเรือนหนัก ๆ ไว๎ข๎างลําง ของที่ต๎องใช๎

บํอย ๆ ไว๎ข๎างบน ของบางประเภทควรใสํถุงผ๎าหรือถุงพลาสติก จะทําให๎สะดวกในการเก็บ และเมื่อต๎องการ
ใช๎จะหยิบได๎งําย 

3) อาหารสดอาหารแห๎งที่นําไปควรจะมีน้ําหนักเบา กินเนื้อที่น๎อย รายการอาหาร (เมนูอาหารก็
ควรเป็นชนิดงําย ๆ ทํางําย ๆ ไมํยุํงยากและใช๎เวลาประกอบอาหารไมํนาน 

(3) การเดินทางไกลควรไปในหยุดโรงเรียน เชํน วันเสาร๑ วันอาทิตย๑ หรือวันหยุดพิเศษอื่น ๆ ทั้งนี้ 
เพื่อมิให๎เด็กต๎องเสียเวลาเรียน 

อนึ่ง ผู๎กํากับลูกเสือควรจะได๎กําหนดแผนการฝึกเดินทางไกลวําปีหนึ่งจะไปกี่ครั้ง เชํน สมมุติวํา
เดือนละครั้ง กําหนดวันเสาร๑สัปดาห๑ที่ 3 ของเดือน เมื่อกําหนดดังนี้แล๎ว เด็กก็จะได๎ทราบลํวงหน๎าและได๎
เตรียมตัวแตํเนิ่น ๆ 

ในการเดินทางไกลผู๎กํากับลูกเสือจะต๎องแจ๎งรายละเอียด การฝึกให๎ลูกเสือทราบลํวงหน๎า และ
ขออนุญาตผู๎ปกครอง ต๎องแจ๎งให๎ทราบวําเด็กจะเตรียมสิ่งของอะไรบ๎าง กลับถึงกองหรือถึงบ๎านเวลาเทําใด 
เป็นต๎น 
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(1) การเดินทางไกล คือให๎ลูกเสือ “เดินไป” สําหรับกองลูกเสือในนครใหญํ ๆ ที่มีการจราจรคับคั่ง ผู๎
กํากับลูกเสืออาจนัดพบลูกเสือที่ชานนครหรือชานเมือง หรือจะขึ้นรถประจําทางพร๎อมกันมายังจุดที่นัดพบ 
แล๎วผ๎ูกํากับลูกเสือเริ่มฝึกเดินทางไกล ในชั้นต๎นควรมีระยะทางสั้น ๆ กํอน เชํน 2-3 กิโลเมตร 

การฝึกวิชาลูกเสือ อาจฝึกระหวํางเดินทางและฝึกเมื่อถึงปลายทางที่กําหนดไว๎ และควรจะมี
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ในขั้นตํอไป ให๎เพิ่มระยะทางไกลออกไปเรื่อย ๆ  และเส๎นทางก็ควรให๎แปลก ๆ ใหมํ ๆ พยายาม
เดินตามทางเกวียน ทางคนเดินลัดเลาะไปตามภูมิประเทศที่รื่นรมย๑ เพื่อเร๎าความอยากรู๎อยากเห็นให๎ลูกเสือ
ได๎สังเกตจดจํายิ่งขึ้น สํวนการฝึกวิชาลูกเสือก็ฝึกให๎สูงขึ้นตามลําดับ เชํน ให๎สร๎างสะพานข๎ามลําธาร สร๎าง
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(2) เครื่องหลัง (ยําม) ในการเดินทางไกลระยะสั้น ๆ  ใช๎เวลาไมํนาน ลูกเสืออาจไมํต๎องเตรียมอาหาร
ไปรับประทาน แตํถ๎าไปไกลและใช๎เวลานานถึงครึ่งวันก็จะต๎องเตรียมอาหารสําเร็จรูปไปรับประทาน เชํน 
ข๎าวหํอ ข๎าวต๎มมัด หรืออาหารหํออยํางอื่น ๆ (ลูกเสือเมริกันมักใช๎แซนวิช จึงเรียกการเดินทางไกลชนิดนี้วํา
เดินทางไกลแบบแซนวิช)ในกรณีเชํนนี้ ลูกเสือจะต๎องมีเครื่องหลัง (ยําม) เพื่อใสํอาหารสําเร็จรูปและสิ่งของ
จําเป็นอื่น ๆ นอกจากนี้ ควรมีกระติดใสํน้ําที่สะอาดไปรับประทานด๎วย 

ในการเดินทางไกลขั้นตํอไป ลูกเสือจะต๎องนําภาชนะหุงต๎มและอาหารสดอาหารแห๎งไป
ประกอบอาหารรับประทานเอง 

เครื่องหลังและเรื่องอาหาร มีคําแนะนํายํอ ๆ ดังตํอไปนี้ 
1) เครื่องหลัง ควรเลือกขนาดที่เหมาะ ไมํใหญํและเล็กเกินไป 
2) การบรรจุสิ่งของลงในเครื่องหลัง ควรเอาของที่ใช๎ภายหลังเรือนหนัก ๆ ไว๎ข๎างลําง ของที่ต๎องใช๎

บํอย ๆ ไว๎ข๎างบน ของบางประเภทควรใสํถุงผ๎าหรือถุงพลาสติก จะทําให๎สะดวกในการเก็บ และเมื่อต๎องการ
ใช๎จะหยิบได๎งําย 

3) อาหารสดอาหารแห๎งที่นําไปควรจะมีน้ําหนักเบา กินเนื้อที่น๎อย รายการอาหาร (เมนูอาหารก็
ควรเป็นชนิดงําย ๆ ทํางําย ๆ ไมํยุํงยากและใช๎เวลาประกอบอาหารไมํนาน 

(3) การเดินทางไกลควรไปในหยุดโรงเรียน เชํน วันเสาร๑ วันอาทิตย๑ หรือวันหยุดพิเศษอื่น ๆ ทั้งนี้ 
เพื่อมิให๎เด็กต๎องเสียเวลาเรียน 

อนึ่ง ผู๎กํากับลูกเสือควรจะได๎กําหนดแผนการฝึกเดินทางไกลวําปีหนึ่งจะไปกี่ครั้ง เชํน สมมุติวํา
เดือนละครั้ง กําหนดวันเสาร๑สัปดาห๑ที่ 3 ของเดือน เมื่อกําหนดดังนี้แล๎ว เด็กก็จะได๎ทราบลํวงหน๎าและได๎
เตรียมตัวแตํเนิ่น ๆ 

ในการเดินทางไกลผู๎กํากับลูกเสือจะต๎องแจ๎งรายละเอียด การฝึกให๎ลูกเสือทราบลํวงหน๎า และ
ขออนุญาตผู๎ปกครอง ต๎องแจ๎งให๎ทราบวําเด็กจะเตรียมสิ่งของอะไรบ๎าง กลับถึงกองหรือถึงบ๎านเวลาเทําใด 
เป็นต๎น 
 

112 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 

คําแนะนําทั่วไป 
(1) ในการกะโปรแกรมการเดินทางไกล ตลอดจนจะไปฝึก ณ ที่ใดนั้น ผู๎กํากับลูกเสือควรจะได๎

ปรึกษาที่ประชุมนายหมูํ และถ๎าเป็นเส๎นทางใหมํ ไมํทราบภูมิประเทศดี ควรออกไปสํารวจกํอน จําเป็นก็ควร
ขออนุญาตเจ๎าของที่ดิน เจ๎าของสถานที่ไว๎ลํวงหน๎า และควรรู๎เรื่องราวตําง ๆ ในท๎องถิ่นนั้นตามสมควร 

(2) การเดินทางไกล ควรให๎ลูกเสือออกเดินทางเป็นรายหมูํ มีนายหมูํรับผิดชอบ โดยกําหนดเวลา
นั้นเวลานี้ให๎หมูํนั้น ๆ ออก (อาจบรรจุคําสั่งลงในซองตลอดจนบอกวิธีปฏิบัติตําง ๆ) ทั้งนี้ เพื่อฝึกนายหมูํให๎
เป็นผู๎นํา และสะดวกแกํการจราจรด๎วย 

(3) การกําหนดเส๎นทางเดิน ควรเลียงไมํเดินตามถนนใหญํที่การจราจรคับคั่ง ต๎องกําชับลูกเสือให๎
ระมัดระวังมิให๎เกิดอุบัติเหตุ เมื่อเดินตามถนนจะปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเครํงครัด ควรเดินเรียงเดี่ยว โดย
นายหมูํนําหน๎าหมูํ รองนายหมูํอยูํหลังหมูํ หมูํตํอหมูํให๎ทิ้งระยะพอสมควร ถ๎าเดินเวลากลางคืนเดือนมืด ให๎
ใช๎ผ๎าสีขาวพันขาเพื่อเป็นที่สังเกตของผู๎ขับรถ นายหมูํควรถือคบไฟหรือไฟฟ้าเดินทาง 

(4) ผู๎กํากับลูกเสือควรจะได๎ทราบสุขภาพของลูกเสอื เฉพาะอยํางยิ่งในการเดินทางที่ไกลมาก ผู๎ใดที่
โรคประจําตัวร๎ายแรงอะไรบ๎าง เชํนเกี่ยวกับโรคหัวใจ เป็นต๎น สําหรับรองเท๎าควรให๎ลูกเสือใช๎รองเท๎าเกาํทีใ่สํ
สบายและมีส๎นหนา เครื่องแบบไมํควรรัดกุมเกินไป เชํน ที่หัวเขํา สะเอว บํา และคอ น้ําดื่มและอาหาร 
ระหวํางเดินทางลูกเสือไมํควรรับประทาน หากกระหายน้ํามากควรอมน้ําไว๎สักครูํแล๎วบ๎วนทิ้งเสีย 

(5) ลูกเสือต๎องไมํทําความเดือดร๎อนให๎แกํชาวบ๎านด๎วยประการตําง ๆ เชํน 
- อยําเดินบุกหรือเหยียบย่ําต๎นข๎าวและพืชตําง ๆ ที่เขาปลูกไว๎ 
- อยําหักหรือถอนต๎นข๎าวและพืชตําง ๆ ที่ปลูกไว๎ 
- อยําต๎อนปศุสัตว๑ให๎แตกกระจาย 
- อยํารื้อถอนรั้วที่เขาปักไว๎ ตลอดจนผัก ผลไม๎ และสิ่งตําง ๆ ห๎ามหยิบฉวยเอาไปโดยพลการ 

(6) ไมํควรเดินตามทางรถไฟและเมื่อจะข๎ามทางรถไฟต๎องระมัดระวัง เมื่อเห็นวําปลอดภัยแล๎วจึงข๎าม 
(7) การเดินทางไกลไมํใชํเป็นการ “แขํงขันการเดิน” ควรเดินอยํางปรกตินั่นเอง เมื่อเดินได๎ 20 นาที 

ควรหยุดพักสัก 4-5 นาที ทั้งนี้เพื่อเป็นการพักผํอนและคอยผู๎มาลํา การพักนั้นถ๎าจะให๎ดีควรนอนราบโดยยก
ขาให๎สูง พาดกับเก๎าอี่ ต๎นไม๎หรือสิ่งอื่น ๆ 

(8) ผู๎กํากับลูกเสือควรเตรียมกระเป๋ายา และอุปกรณ๑การฝึกไปให๎พรักพร๎อม 
 
 

การเดินทางไกลไปต่างประเทศ 
กํอนที่ลูกเสือจะเดินทางไกลไปตํางประเทศ ควรจะได๎ปรึกษาผู๎บังคับบัญชาลูกเสือของตนหรืออาจ

ขอคําแนะนําจากผู๎ตรวจการลูกเสือฝ่ายตํางประเทศ (International Commissioner) ในสํานักงาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ เมื่อตกลงใจแนํนอนแล๎ว พึงปฏิบัติดังตํอไปนี้ 

1. ทํารายงานเสนอผู๎บังคับบัญชาลูกเสือของตนชี้แจงความประสงค๑และรายละเอียดตําง ๆ แล๎ว
ผํานขึ้นไปตามลําดับจนถึงสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ และเมื่อสํานักงานฯ ได๎พิจารณา

ควรเลีย่ง

อี้
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คําแนะนําทั่วไป 
(1) ในการกะโปรแกรมการเดินทางไกล ตลอดจนจะไปฝึก ณ ที่ใดนั้น ผู๎กํากับลูกเสือควรจะได๎

ปรึกษาที่ประชุมนายหมูํ และถ๎าเป็นเส๎นทางใหมํ ไมํทราบภูมิประเทศดี ควรออกไปสํารวจกํอน จําเป็นก็ควร
ขออนุญาตเจ๎าของที่ดิน เจ๎าของสถานที่ไว๎ลํวงหน๎า และควรรู๎เรื่องราวตําง ๆ ในท๎องถิ่นนั้นตามสมควร 

(2) การเดินทางไกล ควรให๎ลูกเสือออกเดินทางเป็นรายหมูํ มีนายหมูํรับผิดชอบ โดยกําหนดเวลา
นั้นเวลานี้ให๎หมูํนั้น ๆ ออก (อาจบรรจุคําสั่งลงในซองตลอดจนบอกวิธีปฏิบัติตําง ๆ) ทั้งนี้ เพื่อฝึกนายหมูํให๎
เป็นผู๎นํา และสะดวกแกํการจราจรด๎วย 

(3) การกําหนดเส๎นทางเดิน ควรเลียงไมํเดินตามถนนใหญํที่การจราจรคับคั่ง ต๎องกําชับลูกเสือให๎
ระมัดระวังมิให๎เกิดอุบัติเหตุ เมื่อเดินตามถนนจะปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเครํงครัด ควรเดินเรียงเดี่ยว โดย
นายหมูํนําหน๎าหมูํ รองนายหมูํอยูํหลังหมูํ หมูํตํอหมูํให๎ทิ้งระยะพอสมควร ถ๎าเดินเวลากลางคืนเดือนมืด ให๎
ใช๎ผ๎าสีขาวพันขาเพื่อเป็นที่สังเกตของผู๎ขับรถ นายหมูํควรถือคบไฟหรือไฟฟ้าเดินทาง 

(4) ผู๎กํากับลูกเสือควรจะได๎ทราบสุขภาพของลูกเสอื เฉพาะอยํางยิ่งในการเดินทางที่ไกลมาก ผู๎ใดที่
โรคประจําตัวร๎ายแรงอะไรบ๎าง เชํนเกี่ยวกับโรคหัวใจ เป็นต๎น สําหรับรองเท๎าควรให๎ลูกเสือใช๎รองเท๎าเกาํทีใ่สํ
สบายและมีส๎นหนา เครื่องแบบไมํควรรัดกุมเกินไป เชํน ที่หัวเขํา สะเอว บํา และคอ น้ําดื่มและอาหาร 
ระหวํางเดินทางลูกเสือไมํควรรับประทาน หากกระหายน้ํามากควรอมน้ําไว๎สักครูํแล๎วบ๎วนทิ้งเสีย 

(5) ลูกเสือต๎องไมํทําความเดือดร๎อนให๎แกํชาวบ๎านด๎วยประการตําง ๆ เชํน 
- อยําเดินบุกหรือเหยียบย่ําต๎นข๎าวและพืชตําง ๆ ที่เขาปลูกไว๎ 
- อยําหักหรือถอนต๎นข๎าวและพืชตําง ๆ ที่ปลูกไว๎ 
- อยําต๎อนปศุสัตว๑ให๎แตกกระจาย 
- อยํารื้อถอนรั้วที่เขาปักไว๎ ตลอดจนผัก ผลไม๎ และสิ่งตําง ๆ ห๎ามหยิบฉวยเอาไปโดยพลการ 

(6) ไมํควรเดินตามทางรถไฟและเมื่อจะข๎ามทางรถไฟต๎องระมัดระวัง เมื่อเห็นวําปลอดภัยแล๎วจึงข๎าม 
(7) การเดินทางไกลไมํใชํเป็นการ “แขํงขันการเดิน” ควรเดินอยํางปรกตินั่นเอง เมื่อเดินได๎ 20 นาที 

ควรหยุดพักสัก 4-5 นาที ทั้งนี้เพื่อเป็นการพักผํอนและคอยผู๎มาลํา การพักนั้นถ๎าจะให๎ดีควรนอนราบโดยยก
ขาให๎สูง พาดกับเก๎าอี่ ต๎นไม๎หรือสิ่งอื่น ๆ 

(8) ผู๎กํากับลูกเสือควรเตรียมกระเป๋ายา และอุปกรณ๑การฝึกไปให๎พรักพร๎อม 
 
 

การเดินทางไกลไปต่างประเทศ 
กํอนที่ลูกเสือจะเดินทางไกลไปตํางประเทศ ควรจะได๎ปรึกษาผู๎บังคับบัญชาลูกเสือของตนหรืออาจ

ขอคําแนะนําจากผู๎ตรวจการลูกเสือฝ่ายตํางประเทศ (International Commissioner) ในสํานักงาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ เมื่อตกลงใจแนํนอนแล๎ว พึงปฏิบัติดังตํอไปนี้ 

1. ทํารายงานเสนอผู๎บังคับบัญชาลูกเสือของตนชี้แจงความประสงค๑และรายละเอียดตําง ๆ แล๎ว
ผํานขึ้นไปตามลําดับจนถึงสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ และเมื่อสํานักงานฯ ได๎พิจารณา
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เห็นเป็นการสมควรก็จะออกหนังสือ Letter of Introduction เป็นหนังสือรับรองวําทํานเป็นลูกเสือไทยโดย
แท๎จริง และสํานักงานฯ อาจแจ๎งไปยังประเทศที่เกี่ยวข๎องให๎ทราบลํวงหน๎า 

2. หากทํานจะต๎องไปในงานชุมนุมลูกเสือหรือไปอยูํคํายพักแรมรํวมกับลูกเสือตํางประเทศจําเป็น
จะต๎องฝึกการอยูํคํายพักแรม การเลํนรอบกองไฟ การแสดงและสิ่งอื่น ๆ ไว๎ให๎ชํานาญ 

3. จัดทําหนังสือเดินทาง Pass Port ณ กระทรวงการตํางประเทศและฉีดยา ปลูกฝีป้องกันไข๎
ทรพิษตามที่ทางการกําหนด เสร็จแล๎วไปลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูตประเทศที่จะไป 

สิ่งเหลํานี้ต๎องเตรียมเนิ่น ๆ นอกจากนั้นจะต๎องเตรียมเสื้อผ๎าและเครื่องใช๎ตําง ๆ ที่จะนําไป 
4. ควรรู๎ภาษาประเทศที่จะไปให๎ได๎มากที่สุด โดยเฉพาะอยํางยิ่งประโยคหรือคําที่จําเป็นต๎องใช๎

บํอย ๆ ตลอดจนควรรู๎ภูมิศาสตร๑ประวัติศาสตร๑ขนบธรรมเนียมประเพณีของท๎องถิ่น และรู๎ขนบธรรมเนียม
ของลูกเสือด๎วย เชํน บางประเทศ ผู๎กํากับลูกเสือ (ในเครื่องแบบ) เขาจะไมํสูบบุหรี่เลย ฉะนั้นเมื่ออยูํรํวมกับ
เขา ทํานก็ไมํควรสูบบุหรี่ด๎วยเชํนเดียวกัน 

5. จักแลกเงิน และควรทราบอัตราแลกเงินประเทศนั้น ๆ กับเงินไทยตลอดจนจะนําเงินตราเข๎าได๎
เทําใด สิ่งของอะไรที่ต๎องห๎ามและเสียภาษีศุลกากร ลูกเสือพึงปฏิบัติตามกฎหมายข๎อบังคับของประเทศนั้น 
ๆ โดยเครํงครัด 

6. เมื่อออกจากประเทศไทยแล๎ว จะต๎องเข๎าใจวําทํานเป็นชาวตํางประเทศ ทุกสิ่งทุกอยําง เชํน 
อาหารการกิน ยํอมแตกตํางจากบ๎านเราท้ังสิ้น ฉะนั้นต๎องมีความอดทนตํอความยากลําบากและความไมํ
สะดวกนานาประการ จะต๎องไมํปริปากบํน ไมํวิพากษ๑วิจารณ๑ให๎แสลงใจลูกเสือประเทศเจ๎าของบ๎าน แตํทําใจ
ให๎รื่นเริงแจํมใส และยิ้มแย๎มเสมอ 

7. ต๎องจําไว๎วํา ทํานเป็นตัวแทนคณะลูกเสือไทย ทํานเป็นผู๎แทนชาวไทยทั้งประเทศ ฉะนั้นจะต๎อง
ทําหน๎าที่อยํางเอกอัครราชทูตไปเผยแพรํชาติไทย และปลูกฝังมิตรภาพกับลูกเสือตํางประเทศ ทํานต๎องทํา
หน๎าที่ให๎ดีที่สุด อันใดที่จะกํอให๎เกิดความเสียหาย ไมํดีไมํงาม พึงละเว๎นเสียโดยสิ้นเชิง 

หมายเหตุ ในการไปตํางประเทศ พึงระมัดระวังหนังสือเดินทาง หนังสือสําคัญในการฉีดยาปลูกฝี
ป้องกันไข๎ทรพิษ เงิน และหนังสือ Letter of Introduction ซึ่งควรจะติดตัวอยูํเสมอ อยําให๎หายได ๎โดยเฉพาะ
หนังสือ Letter of Introduction นี้ ทางการลูกเสือถือเป็นเรื่องสําคัญมาก ถ๎าไมํมีก็ถือเป็นลูกเสือปลอมหรือ
ลูกเสือเก๏ซึ่งทางการลูกเสือโลกได๎มีหนังสือถึงสมาคมลูกเสือประเทศตําง ๆ ห๎ามรับรองหรือชํวยเหลือใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

การเดินทางไกลแบบอื่น ๆ มีดังตํอไปนี้ 

1. เดินทางไกลไปทางเรือ ควรจะต๎องรู๎กฎเกณฑ๑ระเบียบแบบแผนการใช๎เรือ ตลอดทางน้ําตําง ๆ 
ตามสมควร 

2. เดินทางไกลโดยขี่ม๎า เหมาะสําหรับการสํารวจภูมิประเทศและบุกเบิก 
3. เดินทางไกลขี่รถจักรยาน เหมาะสําหรับการสํารวจภูมิประเทศและบุกเบิก 
4. เดินทางไกลโดยขี่รถจักรยานยนต๑ เหมาะสําหรับลูกเสือสามัญรุํนใหญํขึ้นไป 
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ประโยชน์ของการเดินทางไกล 

1. เป็นการฝึกหัดความอดทน ความรอบคอบ ไมํประมาทของลูกเสือ 
2. ทําให๎ลูกเสือรู๎จักตระเตรียมการและสิ่งจําเป็นในการเดินทางไกล 
3. ทําให๎ลูกเสือเป็นคนมีความสังเกตดี 
4. ทําให๎ลูกเสือเกิดความระมัดระวังตํออันตรายที่จะพึงเกิดขึ้นโดยไมํประมาท 
5. ทําให๎ลูกเสือเกิดความสามัคคี ชํวยเหลือกันเพราะอยูํรํวมกันเป็นหมวดหมูํ 
6. ทําให๎ลูกเสือได๎ใช๎ชีวิตชาวป่า 
7. ทําให๎ลูกเสือรู๎จักชํวยตนเอง เชํน ประกอบอาหาร ทําที่พัก ฯลฯ 
8. ทําให๎ลูกเสือรู๎จัดชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เชํน ชํวยดูแลทรัพย๑สินผู๎อื่น ชํวยระวังภัยด๎วยการอยูํ

ยาม ยืนยาม ชํวยเหลือเพื่อนเมื่อยามเจ็บป่วย เป็นต๎น 
 
การฝึกอบรมก่อนเดินทางไกล 

1. ฝึกอบรมระเบียบวินัยและระบบหมูํ 
2. ฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติระหวํางทาง เชํน การเดินทาง 

- เดินทางให๎ถูกต๎องตามกฎจราจร 
- เดิน 20 นาที พัก 4-5 นาที 
- เวลาเดินห๎ามรับประทานของหวาน 
- ถ๎าเดินทางเวลากลางคืน ต๎องมีไฟฉาย ตะเกียง ไมํควรสวมชุดสีดํา เพื่อความปลอดภัยบน

ท๎องถนน 
- เวลาผํานหมูํบ๎าน ห๎ามเย๎าแหยํสัตย๑ ทําตัวเป็นมิตรที่ดีกับชาวบ๎าน 
- อุปกรณ๑การเดินทางที่นําติดตัวไปต๎องคอยสํารวจอยูํเสมอเมื่อเวลาหยุดพักหรือเริ่มออก

เดินทางไปยังจุดตํอไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญหาย 
 
 
การเตรียมการของผู้กํากับ 

1. แบํงงานให๎รองผู๎กํากับทําการฝึกอบรมกํอนพาลูกเสือออกเดินทางไกล 
2. เมื่อลูกเสือเดินทางไกล ต๎องมอบหมายงานให๎รองผู๎กํากับรับผิดชอบทุกคนตามความถนัด ถ๎า

รองผู๎กํากับยังมีประสบการณ๑ไมํพอ ผู๎กํากับต๎องสอนหรือแนะนํากํอน อยําบังคับให๎เขาทํางาน 
3. การมอบหมายงานควร 

3.1 คอยติดตามดูการเดินทางตามเส๎นทาง 

นัน้ ๆ  โดยเครง่ครดั
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คําแนะนําทั่วไป 
(1) ในการกะโปรแกรมการเดินทางไกล ตลอดจนจะไปฝึก ณ ที่ใดนั้น ผู๎กํากับลูกเสือควรจะได๎

ปรึกษาที่ประชุมนายหมูํ และถ๎าเป็นเส๎นทางใหมํ ไมํทราบภูมิประเทศดี ควรออกไปสํารวจกํอน จําเป็นก็ควร
ขออนุญาตเจ๎าของที่ดิน เจ๎าของสถานที่ไว๎ลํวงหน๎า และควรรู๎เรื่องราวตําง ๆ ในท๎องถิ่นนั้นตามสมควร 

(2) การเดินทางไกล ควรให๎ลูกเสือออกเดินทางเป็นรายหมูํ มีนายหมูํรับผิดชอบ โดยกําหนดเวลา
นั้นเวลานี้ให๎หมูํนั้น ๆ ออก (อาจบรรจุคําสั่งลงในซองตลอดจนบอกวิธีปฏิบัติตําง ๆ) ทั้งนี้ เพื่อฝึกนายหมูํให๎
เป็นผู๎นํา และสะดวกแกํการจราจรด๎วย 

(3) การกําหนดเส๎นทางเดิน ควรเลียงไมํเดินตามถนนใหญํที่การจราจรคับคั่ง ต๎องกําชับลูกเสือให๎
ระมัดระวังมิให๎เกิดอุบัติเหตุ เมื่อเดินตามถนนจะปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเครํงครัด ควรเดินเรียงเดี่ยว โดย
นายหมูํนําหน๎าหมูํ รองนายหมูํอยูํหลังหมูํ หมูํตํอหมูํให๎ทิ้งระยะพอสมควร ถ๎าเดินเวลากลางคืนเดือนมืด ให๎
ใช๎ผ๎าสีขาวพันขาเพื่อเป็นที่สังเกตของผู๎ขับรถ นายหมูํควรถือคบไฟหรือไฟฟ้าเดินทาง 

(4) ผู๎กํากับลูกเสือควรจะได๎ทราบสุขภาพของลูกเสอื เฉพาะอยํางยิ่งในการเดินทางที่ไกลมาก ผู๎ใดที่
โรคประจําตัวร๎ายแรงอะไรบ๎าง เชํนเกี่ยวกับโรคหัวใจ เป็นต๎น สําหรับรองเท๎าควรให๎ลูกเสือใช๎รองเท๎าเกาํทีใ่สํ
สบายและมีส๎นหนา เครื่องแบบไมํควรรัดกุมเกินไป เชํน ที่หัวเขํา สะเอว บํา และคอ น้ําดื่มและอาหาร 
ระหวํางเดินทางลูกเสือไมํควรรับประทาน หากกระหายน้ํามากควรอมน้ําไว๎สักครูํแล๎วบ๎วนทิ้งเสีย 

(5) ลูกเสือต๎องไมํทําความเดือดร๎อนให๎แกํชาวบ๎านด๎วยประการตําง ๆ เชํน 
- อยําเดินบุกหรือเหยียบย่ําต๎นข๎าวและพืชตําง ๆ ที่เขาปลูกไว๎ 
- อยําหักหรือถอนต๎นข๎าวและพืชตําง ๆ ที่ปลูกไว๎ 
- อยําต๎อนปศุสัตว๑ให๎แตกกระจาย 
- อยํารื้อถอนรั้วที่เขาปักไว๎ ตลอดจนผัก ผลไม๎ และสิ่งตําง ๆ ห๎ามหยิบฉวยเอาไปโดยพลการ 

(6) ไมํควรเดินตามทางรถไฟและเมื่อจะข๎ามทางรถไฟต๎องระมัดระวัง เมื่อเห็นวําปลอดภัยแล๎วจึงข๎าม 
(7) การเดินทางไกลไมํใชํเป็นการ “แขํงขันการเดิน” ควรเดินอยํางปรกตินั่นเอง เมื่อเดินได๎ 20 นาที 

ควรหยุดพักสัก 4-5 นาที ทั้งนี้เพื่อเป็นการพักผํอนและคอยผู๎มาลํา การพักนั้นถ๎าจะให๎ดีควรนอนราบโดยยก
ขาให๎สูง พาดกับเก๎าอี่ ต๎นไม๎หรือสิ่งอื่น ๆ 

(8) ผู๎กํากับลูกเสือควรเตรียมกระเป๋ายา และอุปกรณ๑การฝึกไปให๎พรักพร๎อม 
 
 

การเดินทางไกลไปต่างประเทศ 
กํอนที่ลูกเสือจะเดินทางไกลไปตํางประเทศ ควรจะได๎ปรึกษาผู๎บังคับบัญชาลูกเสือของตนหรืออาจ

ขอคําแนะนําจากผู๎ตรวจการลูกเสือฝ่ายตํางประเทศ (International Commissioner) ในสํานักงาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ เมื่อตกลงใจแนํนอนแล๎ว พึงปฏิบัติดังตํอไปนี้ 

1. ทํารายงานเสนอผู๎บังคับบัญชาลูกเสือของตนชี้แจงความประสงค๑และรายละเอียดตําง ๆ แล๎ว
ผํานขึ้นไปตามลําดับจนถึงสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ และเมื่อสํานักงานฯ ได๎พิจารณา
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เห็นเป็นการสมควรก็จะออกหนังสือ Letter of Introduction เป็นหนังสือรับรองวําทํานเป็นลูกเสือไทยโดย
แท๎จริง และสํานักงานฯ อาจแจ๎งไปยังประเทศที่เกี่ยวข๎องให๎ทราบลํวงหน๎า 

2. หากทํานจะต๎องไปในงานชุมนุมลูกเสือหรือไปอยูํคํายพักแรมรํวมกับลูกเสือตํางประเทศจําเป็น
จะต๎องฝึกการอยูํคํายพักแรม การเลํนรอบกองไฟ การแสดงและสิ่งอื่น ๆ ไว๎ให๎ชํานาญ 

3. จัดทําหนังสือเดินทาง Pass Port ณ กระทรวงการตํางประเทศและฉีดยา ปลูกฝีป้องกันไข๎
ทรพิษตามที่ทางการกําหนด เสร็จแล๎วไปลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูตประเทศที่จะไป 

สิ่งเหลํานี้ต๎องเตรียมเนิ่น ๆ นอกจากนั้นจะต๎องเตรียมเสื้อผ๎าและเครื่องใช๎ตําง ๆ ที่จะนําไป 
4. ควรรู๎ภาษาประเทศที่จะไปให๎ได๎มากที่สุด โดยเฉพาะอยํางยิ่งประโยคหรือคําที่จําเป็นต๎องใช๎

บํอย ๆ ตลอดจนควรรู๎ภูมิศาสตร๑ประวัติศาสตร๑ขนบธรรมเนียมประเพณีของท๎องถิ่น และรู๎ขนบธรรมเนียม
ของลูกเสือด๎วย เชํน บางประเทศ ผู๎กํากับลูกเสือ (ในเครื่องแบบ) เขาจะไมํสูบบุหรี่เลย ฉะนั้นเมื่ออยูํรํวมกับ
เขา ทํานก็ไมํควรสูบบุหรี่ด๎วยเชํนเดียวกัน 

5. จักแลกเงิน และควรทราบอัตราแลกเงินประเทศนั้น ๆ กับเงินไทยตลอดจนจะนําเงินตราเข๎าได๎
เทําใด สิ่งของอะไรที่ต๎องห๎ามและเสียภาษีศุลกากร ลูกเสือพึงปฏิบัติตามกฎหมายข๎อบังคับของประเทศนั้น 
ๆ โดยเครํงครัด 

6. เมื่อออกจากประเทศไทยแล๎ว จะต๎องเข๎าใจวําทํานเป็นชาวตํางประเทศ ทุกสิ่งทุกอยําง เชํน 
อาหารการกิน ยํอมแตกตํางจากบ๎านเราทั้งสิ้น ฉะนั้นต๎องมีความอดทนตํอความยากลําบากและความไมํ
สะดวกนานาประการ จะต๎องไมํปริปากบํน ไมํวิพากษ๑วิจารณ๑ให๎แสลงใจลูกเสือประเทศเจ๎าของบ๎าน แตํทําใจ
ให๎รื่นเริงแจํมใส และยิ้มแย๎มเสมอ 

7. ต๎องจําไว๎วํา ทํานเป็นตัวแทนคณะลูกเสือไทย ทํานเป็นผู๎แทนชาวไทยทั้งประเทศ ฉะนั้นจะต๎อง
ทําหน๎าที่อยํางเอกอัครราชทูตไปเผยแพรํชาติไทย และปลูกฝังมิตรภาพกับลูกเสือตํางประเทศ ทํานต๎องทํา
หน๎าที่ให๎ดีที่สุด อันใดที่จะกํอให๎เกิดความเสียหาย ไมํดีไมํงาม พึงละเว๎นเสียโดยสิ้นเชิง 

หมายเหตุ ในการไปตํางประเทศ พึงระมัดระวังหนังสือเดินทาง หนังสือสําคัญในการฉีดยาปลูกฝี
ป้องกันไข๎ทรพิษ เงิน และหนังสือ Letter of Introduction ซึ่งควรจะติดตัวอยูํเสมอ อยําให๎หายได ๎โดยเฉพาะ
หนังสือ Letter of Introduction นี้ ทางการลูกเสือถือเป็นเรื่องสําคัญมาก ถ๎าไมํมีก็ถือเป็นลูกเสือปลอมหรือ
ลูกเสือเก๏ซึ่งทางการลูกเสือโลกได๎มีหนังสือถึงสมาคมลูกเสือประเทศตําง ๆ ห๎ามรับรองหรือชํวยเหลือใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

การเดินทางไกลแบบอื่น ๆ มีดังตํอไปนี้ 

1. เดินทางไกลไปทางเรือ ควรจะต๎องรู๎กฎเกณฑ๑ระเบียบแบบแผนการใช๎เรือ ตลอดทางน้ําตําง ๆ 
ตามสมควร 

2. เดินทางไกลโดยขี่ม๎า เหมาะสําหรับการสํารวจภูมิประเทศและบุกเบิก 
3. เดินทางไกลขี่รถจักรยาน เหมาะสําหรับการสํารวจภูมิประเทศและบุกเบิก 
4. เดินทางไกลโดยขี่รถจักรยานยนต๑ เหมาะสําหรับลูกเสือสามัญรุํนใหญํขึ้นไป 
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หมายเหตุ ในการไปตํางประเทศ พึงระมัดระวังหนังสือเดินทาง หนังสือสําคัญในการฉีดยาปลูกฝี
ป้องกันไข๎ทรพิษ เงิน และหนังสือ Letter of Introduction ซึ่งควรจะติดตัวอยูํเสมอ อยําให๎หายได ๎โดยเฉพาะ
หนังสือ Letter of Introduction นี้ ทางการลูกเสือถือเป็นเรื่องสําคัญมาก ถ๎าไมํมีก็ถือเป็นลูกเสือปลอมหรือ
ลูกเสือเก๏ซึ่งทางการลูกเสือโลกได๎มีหนังสือถึงสมาคมลูกเสือประเทศตําง ๆ ห๎ามรับรองหรือชํวยเหลือใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

การเดินทางไกลแบบอื่น ๆ มีดังตํอไปนี้ 

1. เดินทางไกลไปทางเรือ ควรจะต๎องรู๎กฎเกณฑ๑ระเบียบแบบแผนการใช๎เรือ ตลอดทางน้ําตําง ๆ 
ตามสมควร 

2. เดินทางไกลโดยขี่ม๎า เหมาะสําหรับการสํารวจภูมิประเทศและบุกเบิก 
3. เดินทางไกลขี่รถจักรยาน เหมาะสําหรับการสํารวจภูมิประเทศและบุกเบิก 
4. เดินทางไกลโดยขี่รถจักรยานยนต๑ เหมาะสําหรับลูกเสือสามัญรุํนใหญํขึ้นไป 

114 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 

 

ประโยชน์ของการเดินทางไกล 

1. เป็นการฝึกหัดความอดทน ความรอบคอบ ไมํประมาทของลูกเสือ 
2. ทําให๎ลูกเสือรู๎จักตระเตรียมการและสิ่งจําเป็นในการเดินทางไกล 
3. ทําให๎ลูกเสือเป็นคนมีความสังเกตดี 
4. ทําให๎ลูกเสือเกิดความระมัดระวังตํออันตรายที่จะพึงเกิดขึ้นโดยไมํประมาท 
5. ทําให๎ลูกเสือเกิดความสามัคคี ชํวยเหลือกันเพราะอยูํรํวมกันเป็นหมวดหมูํ 
6. ทําให๎ลูกเสือได๎ใช๎ชีวิตชาวป่า 
7. ทําให๎ลูกเสือรู๎จักชํวยตนเอง เชํน ประกอบอาหาร ทําที่พัก ฯลฯ 
8. ทําให๎ลูกเสือรู๎จัดชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เชํน ชํวยดูแลทรัพย๑สินผู๎อื่น ชํวยระวังภัยด๎วยการอยูํ

ยาม ยืนยาม ชํวยเหลือเพื่อนเมื่อยามเจ็บป่วย เป็นต๎น 
 
การฝึกอบรมก่อนเดินทางไกล 

1. ฝึกอบรมระเบียบวินัยและระบบหมูํ 
2. ฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติระหวํางทาง เชํน การเดินทาง 

- เดินทางให๎ถูกต๎องตามกฎจราจร 
- เดิน 20 นาที พัก 4-5 นาที 
- เวลาเดินห๎ามรับประทานของหวาน 
- ถ๎าเดินทางเวลากลางคืน ต๎องมีไฟฉาย ตะเกียง ไมํควรสวมชุดสีดํา เพื่อความปลอดภัยบน

ท๎องถนน 
- เวลาผํานหมูํบ๎าน ห๎ามเย๎าแหยํสัตย๑ ทําตัวเป็นมิตรที่ดีกับชาวบ๎าน 
- อุปกรณ๑การเดินทางที่นําติดตัวไปต๎องคอยสํารวจอยูํเสมอเมื่อเวลาหยุดพักหรือเริ่มออก

เดินทางไปยังจุดตํอไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญหาย 
 
 
การเตรียมการของผู้กํากับ 

1. แบํงงานให๎รองผู๎กํากับทําการฝึกอบรมกํอนพาลูกเสือออกเดินทางไกล 
2. เมื่อลูกเสือเดินทางไกล ต๎องมอบหมายงานให๎รองผู๎กํากับรับผิดชอบทุกคนตามความถนัด ถ๎า

รองผู๎กํากับยังมีประสบการณ๑ไมํพอ ผู๎กํากับต๎องสอนหรือแนะนํากํอน อยําบังคับให๎เขาทํางาน 
3. การมอบหมายงานควร 

3.1 คอยติดตามดูการเดินทางตามเส๎นทาง 

สตัว์
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3.2 ระมัดระวังเครื่องดื่ม อาหาร 
3.3 ดูแลการปฐมพยาบาล 
3.4 ดูและความปลอดภัยตําง ๆ ตามที่เห็นสมควร 

อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการเดินทางไกล 

เมื่อทราบวําจะมีการเดินทางไกลด๎วยเท๎าในวันรุํงขึ้น เพื่อไปอยูํคํายพักแรมลูกเสือต๎องเตรียมการ
ตําง ๆ ไว๎ให๎เรียบร๎อยในตอนเย็น หรือกํอนกําหนดการเคลื่อนที่ให๎เรียบร๎อย ดังตํอไปนี้ 

1. กระติกน้ํา ล๎างให๎สะอาด และเติมน้ําใหมํให๎เต็ม กํอนออกเดินทางเล็กน๎อย 
2. ตรวจดูเครื่องใช๎ประจํากายของตน เชํน ผ๎าเช็ดหน๎า แปรงสีฟัง หวี กระจกเล็ก ๆ เข็มเย็ บผ๎า 

ด๎ายเย็บผ๎า เข็มกลัดซํอนปลาย เชือกผูกเงื่อน เสื้อ กางเกง ผ๎าขาวม๎า มี เสื่อ 
3. เครื่องแบบ และเครื่องประกอบเครื่องแบบ 
4. ไฟฉาย ช๎อนส๎อม เชือกผูกรองเท๎าสําหรับอะไหลํ จานข๎าวประจําตัว ถ๎วยน้ําเล็ก ๆ  
5. ยาประจําตัว และยาสําหรับปฐมพยาบาลบาดแผลเล็ก ๆ น๎อย ๆ 
6. ตรวจดูเครื่องมือเครื่องใช๎ตําง ๆ ที่จะนําไปวําเรียบร๎อยใช๎การได๎หรือไมํได๎ หากชํารุด ก็จัดการ

ซํอมแซมให๎ครบถ๎วนสมบูรณ๑ 
7. ตรวจดูความเรียบร๎อยของเครื่องสนาม และหีบหํอตําง ๆ ให๎เรียบร๎อย ไมํให๎เป็นอุปสรรคตํอการ

เดินทาง 
8. ตรวจดูถุงเท๎า รองเท๎าให๎ใสํได๎สบาย อยูํในสภาพที่ดี เหมาะแกํการใช๎ ปกติไมํควรใช๎รองเท๎าใหมํ 

เพราะจะกัดเท๎า หากจําเป็นควรทาน้ํามัน 
9. เข็มทิศ แผนที่ สมุดบันทึกการเดินทาง ดินสอ 
10. ผ๎าหํม หมอน ผ๎าปูนอน เต็นท๑ประจําตัว (เต็นท๑ 5 ชาย) 
11. หน๎าฝนควรจะมีเสื้อฝน 
12. เชือกสําหรับผูกมัดของเล็ก ๆ น๎อย ๆ 
13. หากหาได๎ควรมีกล๎องถํายรูป 
14. พลองลูกเสือสําหรับลูกเสือสามัญ ไม๎งํามสําหรับลูกเสือสามัญรุํนใหญํและวิสามัญ 
 
 
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ในการเดินทางไกลแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
1. เครื่องใช้ในการอยู่ค่ายพักแรมทั่วไป ควรมี เต็นท๑เก็บพัสดุ เต็นท๑พยาบาล ฉากกั้นห๎องส๎วม

พร๎อมเสา (ใช๎ผ๎าใบเป็นฉาก) ขวาน ค๎อนและตะปู ธงชาติ กระเป๋ายา ไม๎ขีดไฟ เขียนไข สบูํ 
2. เครื่องใช้ประจําตัวลูกเสือ ควรมีเครื่องแบบลูกเสือ เสื้อเชิ้ต กางเกงขาสั้น ถุงเท๎า สําหรับ

อะไหลํ กางเกงนอน เสื้อนอน รองเท๎าแตะ เครื่องหลัง (เป้) ผ๎าเช็ดตัว ผ๎าเช็ดหน๎า สบูํ หวี แปรงสีฟัน มีด 
ช๎อนส๎อม แก๎วน้ํา เครื่องเย็บตําง ๆ เชํน เข็ม ด๎าย 
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6. ตรวจดูเครื่องมือเครื่องใช๎ตําง ๆ ที่จะนําไปวําเรียบร๎อยใช๎การได๎หรือไมํได๎ หากชํารุด ก็จัดการ

ซํอมแซมให๎ครบถ๎วนสมบูรณ๑ 
7. ตรวจดูความเรียบร๎อยของเครื่องสนาม และหีบหํอตําง ๆ ให๎เรียบร๎อย ไมํให๎เป็นอุปสรรคตํอการ

เดินทาง 
8. ตรวจดูถุงเท๎า รองเท๎าให๎ใสํได๎สบาย อยูํในสภาพที่ดี เหมาะแกํการใช๎ ปกติไมํควรใช๎รองเท๎าใหมํ 

เพราะจะกัดเท๎า หากจําเป็นควรทาน้ํามัน 
9. เข็มทิศ แผนที่ สมุดบันทึกการเดินทาง ดินสอ 
10. ผ๎าหํม หมอน ผ๎าปูนอน เต็นท๑ประจําตัว (เต็นท๑ 5 ชาย) 
11. หน๎าฝนควรจะมีเสื้อฝน 
12. เชือกสําหรับผูกมัดของเล็ก ๆ น๎อย ๆ 
13. หากหาได๎ควรมีกล๎องถํายรูป 
14. พลองลูกเสือสําหรับลูกเสือสามัญ ไม๎งํามสําหรับลูกเสือสามัญรุํนใหญํและวิสามัญ 
 
 
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ในการเดินทางไกลแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
1. เครื่องใช้ในการอยู่ค่ายพักแรมทั่วไป ควรมี เต็นท๑เก็บพัสดุ เต็นท๑พยาบาล ฉากกั้นห๎องส๎วม

พร๎อมเสา (ใช๎ผ๎าใบเป็นฉาก) ขวาน ค๎อนและตะปู ธงชาติ กระเป๋ายา ไม๎ขีดไฟ เขียนไข สบูํ 
2. เครื่องใช้ประจําตัวลูกเสือ ควรมีเครื่องแบบลูกเสือ เสื้อเชิ้ต กางเกงขาสั้น ถุงเท๎า สําหรับ

อะไหลํ กางเกงนอน เสื้อนอน รองเท๎าแตะ เครื่องหลัง (เป้) ผ๎าเช็ดตัว ผ๎าเช็ดหน๎า สบูํ หวี แปรงสีฟัน มีด 
ช๎อนส๎อม แก๎วน้ํา เครื่องเย็บตําง ๆ เชํน เข็ม ด๎าย 
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3. เครื่องใช้ประจําหมู่ลูกเสือ ควรมี เต็นท๑นอน ไฟฟ้าเดินทาง ตะเกียงหรือเทียนไข ไม๎ขีดไฟ 
กะละมังสําหรับซักผ๎า ขวาน มีด ถุงหรือถังใสํน้ํา ผ๎าใบกับแดดสําหรับหุงต๎ม และรับประทานอาหาร เครื่อง
หุงต๎ม (หม๎อหุงข๎าว กระทะ ตะหลิว จาน ฯลฯ) ที่เปิดกระป๋อง ยาขัดรองเท๎า ธงหมูํ 

4. เครื่องใช้ประจําตัวผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ควรมี เครื่องแบบผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ เต็นท๑นอน 
เครื่องใช๎ประจําตัว ไฟฟ้าเดินทาง แผนที่ เข็มทิศ กระเป๋ายา 

5. เครื่องใช้ในการฝึกวิชาลูกเสือ ซึ่งขึ้นอยูํกับวํา จะฝึกเรื่องอะไร มีโปรแกรมอยํางไร จะต๎องนํา
เครื่องใช๎ไปประกอบการสอน และใช๎ในการแขํงขันให๎ครบถ๎วน 

6. ยาและเครื่องเวชภัณฑ์ นอกจากอุปกรณ๑หรือเครื่องใช๎ในการเดินทางไกล 5 ประเภท ดังกลําว
ข๎างต๎นแล๎ว ยังมีสิ่งที่จําเป็นในการเดินทางไกลอีกดังนี้ ยําฆําเชื้อ (ทิงเจอร๑ไอโอดีน) แอมโมเนียหอม ยาทา
แก๎ไฟไหม๎น้ําร๎อนลวก (ขี้ผึ้ง เพนนิซิสิน) ดีเกลือ แอสไพริน ยาล๎างตา ฯลฯ ถ๎วยยา กรรไกร ผ๎าพันแผล
ขนาดตําง ๆ ผ๎าปิดแผลที่สะอาด ผ๎ายางปิดแผล เป็นต๎น 

7. เครื่องหลัง (เป้) ในการเดินทางไกลระยะสั้น ๆ ใช๎เวลาไมํนาน ลูกเสืออาจไมํต๎องเตรียมอาหาร
ไปรับประทาน แตํถ๎าไกลและใช๎เวลานานถึงครึ่งวัน ก็จะต๎องเตรียมอาหารสําเร็จรูปไปรับประทาน เชํน ข๎าว
หํอ ข๎าวต๎มมัด หรืออาหารอยํางอื่น (ลูกเสืออเมริกันมักใช๎แซนวิช จึงเรียกการเดินทางไกลชนิดนี้วําเดิน
ทางไกลแบบแซนวิส) ในกรณีเชํนนี้ลูกเสือจะต๎องมีเครื่องหลัง (เป้) เพื่อใสํอาหารสําเร็จรูป และสิ่งของจําเป็น
อื่น ๆ นอกจากนี้ ควรมีกระติกน้ําที่สะอาดไปรับประทานด๎วย 

ข้อแนะนํา ในการบรรจุสิ่งของเครื่องใช๎ประจําวันลงเครื่องหลัง ควรมีถุงเล็ก ๆ หลาย ๆ ใบสําหรับ
ใสํสิ่งของจําเป็นโดยจัดเป็นพวก เชํน ยาสีฟัน สบูํ พวกอาหาร พวกยารักษาโรค ทั่วไป พวกยาประจําตัว 
โดยจัดพวกละถุง เพื่อสะดวกตํอการหยิบใช๎และเก็บ ซึ่งมีหลักการบรรจุสิ่งของลงเครื่องหลัง ดังนี้ 

1. เครื่องหลังควรเลือกขนาดที่เหมาะ ไมํใหญํหรือเล็กจนเกินไป 
2. การบรรจุสิ่งของในเครื่องหลัง ควรบรรจุของที่ใช๎ภายหลังหนัก ๆ ไว๎ข๎างลําง ของต๎องใช๎บํอย ๆ 

ไว๎ข๎างบน ของบางประเภทควรใสํถุงหรือถุงพลาสติก เพราะจะทําให๎สะดวกในการเก็บและเมื่อต๎องการใช๎จะ
หยิบได๎งําย 

3. ของควรจัดบรรจุไว๎ด๎านใน สํวนของนุํม ๆ ควรใสํบรรจุไว๎ด๎านริมนอก เมื่อเวลาเดินทางจะได๎ไมํ
เจ็บหลัง 

 
ตัวอย่างอุปกรณ์การเดินทางไกลและการบรรจุเครื่องหลัง 

มดี เสือ่
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ประโยชน์ของการเดินทางไกล 

1. เป็นการฝึกหัดความอดทน ความรอบคอบ ไมํประมาทของลูกเสือ 
2. ทําให๎ลูกเสือรู๎จักตระเตรียมการและสิ่งจําเป็นในการเดินทางไกล 
3. ทําให๎ลูกเสือเป็นคนมีความสังเกตดี 
4. ทําให๎ลูกเสือเกิดความระมัดระวังตํออันตรายที่จะพึงเกิดขึ้นโดยไมํประมาท 
5. ทําให๎ลูกเสือเกิดความสามัคคี ชํวยเหลือกันเพราะอยูํรํวมกันเป็นหมวดหมูํ 
6. ทําให๎ลูกเสือได๎ใช๎ชีวิตชาวป่า 
7. ทําให๎ลูกเสือรู๎จักชํวยตนเอง เชํน ประกอบอาหาร ทําที่พัก ฯลฯ 
8. ทําให๎ลูกเสือรู๎จัดชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เชํน ชํวยดูแลทรัพย๑สินผู๎อื่น ชํวยระวังภัยด๎วยการอยูํ

ยาม ยืนยาม ชํวยเหลือเพื่อนเมื่อยามเจ็บป่วย เป็นต๎น 
 
การฝึกอบรมก่อนเดินทางไกล 

1. ฝึกอบรมระเบียบวินัยและระบบหมูํ 
2. ฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติระหวํางทาง เชํน การเดินทาง 

- เดินทางให๎ถูกต๎องตามกฎจราจร 
- เดิน 20 นาที พัก 4-5 นาที 
- เวลาเดินห๎ามรับประทานของหวาน 
- ถ๎าเดินทางเวลากลางคืน ต๎องมีไฟฉาย ตะเกียง ไมํควรสวมชุดสีดํา เพื่อความปลอดภัยบน

ท๎องถนน 
- เวลาผํานหมูํบ๎าน ห๎ามเย๎าแหยํสัตย๑ ทําตัวเป็นมิตรที่ดีกับชาวบ๎าน 
- อุปกรณ๑การเดินทางที่นําติดตัวไปต๎องคอยสํารวจอยูํเสมอเมื่อเวลาหยุดพักหรือเริ่มออก

เดินทางไปยังจุดตํอไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญหาย 
 
 
การเตรียมการของผู้กํากับ 

1. แบํงงานให๎รองผู๎กํากับทําการฝึกอบรมกํอนพาลูกเสือออกเดินทางไกล 
2. เมื่อลูกเสือเดินทางไกล ต๎องมอบหมายงานให๎รองผู๎กํากับรับผิดชอบทุกคนตามความถนัด ถ๎า

รองผู๎กํากับยังมีประสบการณ๑ไมํพอ ผู๎กํากับต๎องสอนหรือแนะนํากํอน อยําบังคับให๎เขาทํางาน 
3. การมอบหมายงานควร 

3.1 คอยติดตามดูการเดินทางตามเส๎นทาง 
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3.2 ระมัดระวังเครื่องดื่ม อาหาร 
3.3 ดูแลการปฐมพยาบาล 
3.4 ดูและความปลอดภัยตําง ๆ ตามที่เห็นสมควร 

อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการเดินทางไกล 

เมื่อทราบวําจะมีการเดินทางไกลด๎วยเท๎าในวันรุํงขึ้น เพื่อไปอยูํคํายพักแรมลูกเสือต๎องเตรียมการ
ตําง ๆ ไว๎ให๎เรียบร๎อยในตอนเย็น หรือกํอนกําหนดการเคลื่อนที่ให๎เรียบร๎อย ดังตํอไปนี้ 

1. กระติกน้ํา ล๎างให๎สะอาด และเติมน้ําใหมํให๎เต็ม กํอนออกเดินทางเล็กน๎อย 
2. ตรวจดูเครื่องใช๎ประจํากายของตน เชํน ผ๎าเช็ดหน๎า แปรงสีฟัง หวี กระจกเล็ก ๆ เข็มเย็ บผ๎า 

ด๎ายเย็บผ๎า เข็มกลัดซํอนปลาย เชือกผูกเงื่อน เสื้อ กางเกง ผ๎าขาวม๎า มี เสื่อ 
3. เครื่องแบบ และเครื่องประกอบเครื่องแบบ 
4. ไฟฉาย ช๎อนส๎อม เชือกผูกรองเท๎าสําหรับอะไหลํ จานข๎าวประจําตัว ถ๎วยน้ําเล็ก ๆ  
5. ยาประจําตัว และยาสําหรับปฐมพยาบาลบาดแผลเล็ก ๆ น๎อย ๆ 
6. ตรวจดูเครื่องมือเครื่องใช๎ตําง ๆ ที่จะนําไปวําเรียบร๎อยใช๎การได๎หรือไมํได๎ หากชํารุด ก็จัดการ

ซํอมแซมให๎ครบถ๎วนสมบูรณ๑ 
7. ตรวจดูความเรียบร๎อยของเครื่องสนาม และหีบหํอตําง ๆ ให๎เรียบร๎อย ไมํให๎เป็นอุปสรรคตํอการ

เดินทาง 
8. ตรวจดูถุงเท๎า รองเท๎าให๎ใสํได๎สบาย อยูํในสภาพที่ดี เหมาะแกํการใช๎ ปกติไมํควรใช๎รองเท๎าใหมํ 

เพราะจะกัดเท๎า หากจําเป็นควรทาน้ํามัน 
9. เข็มทิศ แผนที่ สมุดบันทึกการเดินทาง ดินสอ 
10. ผ๎าหํม หมอน ผ๎าปูนอน เต็นท๑ประจําตัว (เต็นท๑ 5 ชาย) 
11. หน๎าฝนควรจะมีเสื้อฝน 
12. เชือกสําหรับผูกมัดของเล็ก ๆ น๎อย ๆ 
13. หากหาได๎ควรมีกล๎องถํายรูป 
14. พลองลูกเสือสําหรับลูกเสือสามัญ ไม๎งํามสําหรับลูกเสือสามัญรุํนใหญํและวิสามัญ 
 
 
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ในการเดินทางไกลแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
1. เครื่องใช้ในการอยู่ค่ายพักแรมทั่วไป ควรมี เต็นท๑เก็บพัสดุ เต็นท๑พยาบาล ฉากกั้นห๎องส๎วม

พร๎อมเสา (ใช๎ผ๎าใบเป็นฉาก) ขวาน ค๎อนและตะปู ธงชาติ กระเป๋ายา ไม๎ขีดไฟ เขียนไข สบูํ 
2. เครื่องใช้ประจําตัวลูกเสือ ควรมีเครื่องแบบลูกเสือ เสื้อเชิ้ต กางเกงขาสั้น ถุงเท๎า สําหรับ

อะไหลํ กางเกงนอน เสื้อนอน รองเท๎าแตะ เครื่องหลัง (เป้) ผ๎าเช็ดตัว ผ๎าเช็ดหน๎า สบูํ หวี แปรงสีฟัน มีด 
ช๎อนส๎อม แก๎วน้ํา เครื่องเย็บตําง ๆ เชํน เข็ม ด๎าย 
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3.2 ระมัดระวังเครื่องดื่ม อาหาร 
3.3 ดูแลการปฐมพยาบาล 
3.4 ดูและความปลอดภัยตําง ๆ ตามที่เห็นสมควร 

อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการเดินทางไกล 

เมื่อทราบวําจะมีการเดินทางไกลด๎วยเท๎าในวันรุํงขึ้น เพื่อไปอยูํคํายพักแรมลูกเสือต๎องเตรียมการ
ตําง ๆ ไว๎ให๎เรียบร๎อยในตอนเย็น หรือกํอนกําหนดการเคลื่อนที่ให๎เรียบร๎อย ดังตํอไปนี้ 

1. กระติกน้ํา ล๎างให๎สะอาด และเติมน้ําใหมํให๎เต็ม กํอนออกเดินทางเล็กน๎อย 
2. ตรวจดูเครื่องใช๎ประจํากายของตน เชํน ผ๎าเช็ดหน๎า แปรงสีฟัง หวี กระจกเล็ก ๆ เข็มเย็ บผ๎า 

ด๎ายเย็บผ๎า เข็มกลัดซํอนปลาย เชือกผูกเงื่อน เสื้อ กางเกง ผ๎าขาวม๎า มี เสื่อ 
3. เครื่องแบบ และเครื่องประกอบเครื่องแบบ 
4. ไฟฉาย ช๎อนส๎อม เชือกผูกรองเท๎าสําหรับอะไหลํ จานข๎าวประจําตัว ถ๎วยน้ําเล็ก ๆ  
5. ยาประจําตัว และยาสําหรับปฐมพยาบาลบาดแผลเล็ก ๆ น๎อย ๆ 
6. ตรวจดูเครื่องมือเครื่องใช๎ตําง ๆ ที่จะนําไปวําเรียบร๎อยใช๎การได๎หรือไมํได๎ หากชํารุด ก็จัดการ

ซํอมแซมให๎ครบถ๎วนสมบูรณ๑ 
7. ตรวจดูความเรียบร๎อยของเครื่องสนาม และหีบหํอตําง ๆ ให๎เรียบร๎อย ไมํให๎เป็นอุปสรรคตํอการ

เดินทาง 
8. ตรวจดูถุงเท๎า รองเท๎าให๎ใสํได๎สบาย อยูํในสภาพที่ดี เหมาะแกํการใช๎ ปกติไมํควรใช๎รองเท๎าใหมํ 

เพราะจะกัดเท๎า หากจําเป็นควรทาน้ํามัน 
9. เข็มทิศ แผนที่ สมุดบันทึกการเดินทาง ดินสอ 
10. ผ๎าหํม หมอน ผ๎าปูนอน เต็นท๑ประจําตัว (เต็นท๑ 5 ชาย) 
11. หน๎าฝนควรจะมีเสื้อฝน 
12. เชือกสําหรับผูกมัดของเล็ก ๆ น๎อย ๆ 
13. หากหาได๎ควรมีกล๎องถํายรูป 
14. พลองลูกเสือสําหรับลูกเสือสามัญ ไม๎งํามสําหรับลูกเสือสามัญรุํนใหญํและวิสามัญ 
 
 
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ในการเดินทางไกลแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
1. เครื่องใช้ในการอยู่ค่ายพักแรมทั่วไป ควรมี เต็นท๑เก็บพัสดุ เต็นท๑พยาบาล ฉากกั้นห๎องส๎วม

พร๎อมเสา (ใช๎ผ๎าใบเป็นฉาก) ขวาน ค๎อนและตะปู ธงชาติ กระเป๋ายา ไม๎ขีดไฟ เขียนไข สบูํ 
2. เครื่องใช้ประจําตัวลูกเสือ ควรมีเครื่องแบบลูกเสือ เสื้อเชิ้ต กางเกงขาสั้น ถุงเท๎า สําหรับ

อะไหลํ กางเกงนอน เสื้อนอน รองเท๎าแตะ เครื่องหลัง (เป้) ผ๎าเช็ดตัว ผ๎าเช็ดหน๎า สบูํ หวี แปรงสีฟัน มีด 
ช๎อนส๎อม แก๎วน้ํา เครื่องเย็บตําง ๆ เชํน เข็ม ด๎าย 
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3. เครื่องใช้ประจําหมู่ลูกเสือ ควรมี เต็นท๑นอน ไฟฟ้าเดินทาง ตะเกียงหรือเทียนไข ไม๎ขีดไฟ 
กะละมังสําหรับซักผ๎า ขวาน มีด ถุงหรือถังใสํน้ํา ผ๎าใบกับแดดสําหรับหุงต๎ม และรับประทานอาหาร เครื่อง
หุงต๎ม (หม๎อหุงข๎าว กระทะ ตะหลิว จาน ฯลฯ) ที่เปิดกระป๋อง ยาขัดรองเท๎า ธงหมูํ 

4. เครื่องใช้ประจําตัวผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ควรมี เครื่องแบบผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ เต็นท๑นอน 
เครื่องใช๎ประจําตัว ไฟฟ้าเดินทาง แผนที่ เข็มทิศ กระเป๋ายา 

5. เครื่องใช้ในการฝึกวิชาลูกเสือ ซึ่งขึ้นอยูํกับวํา จะฝึกเรื่องอะไร มีโปรแกรมอยํางไร จะต๎องนํา
เครื่องใช๎ไปประกอบการสอน และใช๎ในการแขํงขันให๎ครบถ๎วน 

6. ยาและเครื่องเวชภัณฑ์ นอกจากอุปกรณ๑หรือเครื่องใช๎ในการเดินทางไกล 5 ประเภท ดังกลําว
ข๎างต๎นแล๎ว ยังมีสิ่งที่จําเป็นในการเดินทางไกลอีกดังนี้ ยําฆําเชื้อ (ทิงเจอร๑ไอโอดีน) แอมโมเนียหอม ยาทา
แก๎ไฟไหม๎น้ําร๎อนลวก (ขี้ผึ้ง เพนนิซิสิน) ดีเกลือ แอสไพริน ยาล๎างตา ฯลฯ ถ๎วยยา กรรไกร ผ๎าพันแผล
ขนาดตําง ๆ ผ๎าปิดแผลที่สะอาด ผ๎ายางปิดแผล เป็นต๎น 

7. เครื่องหลัง (เป้) ในการเดินทางไกลระยะสั้น ๆ ใช๎เวลาไมํนาน ลูกเสืออาจไมํต๎องเตรียมอาหาร
ไปรับประทาน แตํถ๎าไกลและใช๎เวลานานถึงครึ่งวัน ก็จะต๎องเตรียมอาหารสําเร็จรูปไปรับประทาน เชํน ข๎าว
หํอ ข๎าวต๎มมัด หรืออาหารอยํางอื่น (ลูกเสืออเมริกันมักใช๎แซนวิช จึงเรียกการเดินทางไกลชนิดนี้วําเดิน
ทางไกลแบบแซนวิส) ในกรณีเชํนนี้ลูกเสือจะต๎องมีเครื่องหลัง (เป้) เพื่อใสํอาหารสําเร็จรูป และสิ่งของจําเป็น
อื่น ๆ นอกจากนี้ ควรมีกระติกน้ําที่สะอาดไปรับประทานด๎วย 

ข้อแนะนํา ในการบรรจุสิ่งของเครื่องใช๎ประจําวันลงเครื่องหลัง ควรมีถุงเล็ก ๆ หลาย ๆ ใบสําหรับ
ใสํสิ่งของจําเป็นโดยจัดเป็นพวก เชํน ยาสีฟัน สบูํ พวกอาหาร พวกยารักษาโรค ทั่วไป พวกยาประจําตัว 
โดยจัดพวกละถุง เพื่อสะดวกตํอการหยิบใช๎และเก็บ ซึ่งมีหลักการบรรจุสิ่งของลงเครื่องหลัง ดังนี้ 

1. เครื่องหลังควรเลือกขนาดที่เหมาะ ไมํใหญํหรือเล็กจนเกินไป 
2. การบรรจุสิ่งของในเครื่องหลัง ควรบรรจุของที่ใช๎ภายหลังหนัก ๆ ไว๎ข๎างลําง ของต๎องใช๎บํอย ๆ 

ไว๎ข๎างบน ของบางประเภทควรใสํถุงหรือถุงพลาสติก เพราะจะทําให๎สะดวกในการเก็บและเมื่อต๎องการใช๎จะ
หยิบได๎งําย 

3. ของควรจัดบรรจุไว๎ด๎านใน สํวนของนุํม ๆ ควรใสํบรรจุไว๎ด๎านริมนอก เมื่อเวลาเดินทางจะได๎ไมํ
เจ็บหลัง 

 
ตัวอย่างอุปกรณ์การเดินทางไกลและการบรรจุเครื่องหลัง 

กนั

เทยีนไข
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แผนที่สังเขปเพื่อช่วยความจํา 

 

 
สรุปการเดินทางไกล 

ในการเดินทางไกลในตําราลูกเสือของตํางประเทศแนะนําให๎จําหลัก 4 ประการ คือ When? ไป
เมื่อไหรํ What? ไปทําอะไร Where? ไปที่ไหน How? ไปอยํางไร 

When?  = การเดินทางไกลของลกูเสือควรไปในวันเสาร๑ อาทิตย๑ หรือวันหยุดโรงเรยีน 

What?   = ไปเรียนวิชาลูกเสือ เชํน การสํารวจ ทําแผนที่ กํอกองไฟ ฯลฯ 

เครื่องแบ
บลูกเสือ 

ตวัอย่ำงอปุกรณ์กำรเดินทำงไกลและกำรบรรจเุครื่องหลงั
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Where? = ไปตามเส๎นทางที่ภมูิประเทศรื่นรมย๑หรือสวยงาม เมื่อถึงจดุหมายปลายทางแล๎ว
ลูกเสือหยุดรับประทานอาหาร 

How?   = เตรียมสิ่งของอะไรไปบ๎าง และเอาไปอยํางไร 

ก. การอยู่ค่ายพักแรม 
บี.-พี.กลําวไว๎วํา 

“การอยูํคํายพักแรม เป็นเรื่องใหญํในการลูกเสือ ซึ่ งเด็กชอบและเป็นโอกาสสําหรับสอนเด็กให๎มี
ความเชื่อมั่น ความคิดหาหนทาง กับทั้งเป็นการสํงเสริมสุขภาพของเด็กด๎วย 

บิดามารดาของเด็กบางคนซึ่งไมํเคยมีประสบการณ๑ในการอยูํคํายพักแรม มอดูการอยูํคํายพักแรม
ด๎วยความวิตกกังวล เพราะเกรงวําบางที่จะเป็นการลําบากและเสี่ยภัยเกินไปสําหรับเด็ก แตํเมื่อได๎เห็นบุตร
ขอตนกลับมาเปี่ยมด๎วยสุขภาพและความสุขภายนอก ทั้งในทางจิตใจก็ดีขึ้น ในเรื่องความเป็นลูกผู๎ชายและ
การคบเพื่อน บิดามารดาก็ยํอมมองเห็นสํวนดี ซึ่งได๎มาจากการไปเที่ยวเชํนนี้ 

ดังนั้น ข๎าพเจ๎าจึงหวังด๎วยความจริงใจวํา คงไมํมีอุปสรรคอันใดที่จะทําให๎เด็กไมํอาจไปพักผํอนตาม
แนวที่ได๎แนะนําไว๎” 

การอยู่ค่ายพักแรม 
การเป็นลูกเสือที่สมบูรณ๑นั้นจะต๎องมีการอยูํคํายพักแรม คือการออกจากบ๎านไปนอนแรมคืนกับ

เพื่อนลูกเสือ อาจจะนอนบนอาคารเรียน นอกบ๎านพัก นอนกางเต็นท๑ชายทุํง ชายป่า เชิงเขา ชายทะเลก็ได๎ 
การอยูํคํายพักแรมเป็นการสนบัสนุนใหล๎ูกเสือคุ๎ยเคยกับชีวิตกลางแจ๎งและธรรมชาติ การอยูํคํายพักแรมเป็น
กิจกรรมในการเรียนวิชาลูกเสือ 
 

ประโยชน์และความมุ่งหมายของการอยู่ค่ายพักแรม 
1. เพื่อฝึกให๎ลูกเสือมีระเบียบวินัย มีความอดทน 
2. เพื่อสนองความต๎องการของเด็กและเยาวชนที่ชอบการเดินทางไกลชอบผจญภัยและชอบสํารวจ 
3. เพื่อสํงเสริมให๎ลูกเสือมีพลานามัย ได๎ออกกําลังกายกลางแจ๎งได๎เลํนสนุกสนาน 
4. เพื่อฝึกให๎ลูกเสือได๎ใช๎ชีวิตอยูํรํวมกับผ๎ูอื่น รู๎จักทํางานรํวมกับผ๎ูอื่น 
5. เพื่อให๎ลูกเสือได๎เรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม และได๎ทดสอบวิชาลูกเสือ 
6. เพื่อให๎ลูกเสือได๎ฝึกปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
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แผนที่สังเขปเพื่อช่วยความจํา 

 

 
สรุปการเดินทางไกล 

ในการเดินทางไกลในตําราลูกเสือของตํางประเทศแนะนําให๎จําหลัก 4 ประการ คือ When? ไป
เมื่อไหรํ What? ไปทําอะไร Where? ไปที่ไหน How? ไปอยํางไร 

When?  = การเดินทางไกลของลกูเสือควรไปในวันเสาร๑ อาทิตย๑ หรือวันหยุดโรงเรยีน 

What?   = ไปเรียนวิชาลูกเสือ เชํน การสํารวจ ทําแผนที่ กํอกองไฟ ฯลฯ 

เครื่องแบ
บลูกเสือ 

118 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 

Where? = ไปตามเส๎นทางที่ภมูิประเทศรื่นรมย๑หรือสวยงาม เมื่อถึงจดุหมายปลายทางแล๎ว
ลูกเสือหยุดรับประทานอาหาร 

How?   = เตรียมสิ่งของอะไรไปบ๎าง และเอาไปอยํางไร 

ก. การอยู่ค่ายพักแรม 
บี.-พี.กลําวไว๎วํา 

“การอยูํคํายพักแรม เป็นเรื่องใหญํในการลูกเสือ ซึ่ งเด็กชอบและเป็นโอกาสสําหรับสอนเด็กให๎มี
ความเชื่อมั่น ความคิดหาหนทาง กับทั้งเป็นการสํงเสริมสุขภาพของเด็กด๎วย 

บิดามารดาของเด็กบางคนซึ่งไมํเคยมีประสบการณ๑ในการอยูํคํายพักแรม มอดูการอยูํคํายพักแรม
ด๎วยความวิตกกังวล เพราะเกรงวําบางที่จะเป็นการลําบากและเสี่ยภัยเกินไปสําหรับเด็ก แตํเมื่อได๎เห็นบุตร
ขอตนกลับมาเปี่ยมด๎วยสุขภาพและความสุขภายนอก ทั้งในทางจิตใจก็ดีขึ้น ในเรื่องความเป็นลูกผู๎ชายและ
การคบเพื่อน บิดามารดาก็ยํอมมองเห็นสํวนดี ซึ่งได๎มาจากการไปเที่ยวเชํนนี้ 

ดังนั้น ข๎าพเจ๎าจึงหวังด๎วยความจริงใจวํา คงไมํมีอุปสรรคอันใดที่จะทําให๎เด็กไมํอาจไปพักผํอนตาม
แนวที่ได๎แนะนําไว๎” 

การอยู่ค่ายพักแรม 
การเป็นลูกเสือที่สมบูรณ๑นั้นจะต๎องมีการอยูํคํายพักแรม คือการออกจากบ๎านไปนอนแรมคืนกับ

เพื่อนลูกเสือ อาจจะนอนบนอาคารเรียน นอกบ๎านพัก นอนกางเต็นท๑ชายทุํง ชายป่า เชิงเขา ชายทะเลก็ได๎ 
การอยูํคํายพักแรมเป็นการสนบัสนุนใหล๎ูกเสือคุ๎ยเคยกับชีวิตกลางแจ๎งและธรรมชาติ การอยูํคํายพักแรมเป็น
กิจกรรมในการเรียนวิชาลูกเสือ 
 

ประโยชน์และความมุ่งหมายของการอยู่ค่ายพักแรม 
1. เพื่อฝึกให๎ลูกเสือมีระเบียบวินัย มีความอดทน 
2. เพื่อสนองความต๎องการของเด็กและเยาวชนที่ชอบการเดินทางไกลชอบผจญภัยและชอบสํารวจ 
3. เพื่อสํงเสริมให๎ลูกเสือมีพลานามัย ได๎ออกกําลังกายกลางแจ๎งได๎เลํนสนุกสนาน 
4. เพื่อฝึกให๎ลูกเสือได๎ใช๎ชีวิตอยูํรํวมกับผ๎ูอื่น รู๎จักทํางานรํวมกับผ๎ูอื่น 
5. เพื่อให๎ลูกเสือได๎เรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม และได๎ทดสอบวิชาลูกเสือ 
6. เพื่อให๎ลูกเสือได๎ฝึกปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 
หลักในการจัดไปอยู่ค่ายพักแรม 

การไปอยูํคํายพักแรม ควรจะได๎กําหนดหลักการในเรื่องตํอไปนี้เสียกํอน 

มองดกูารอยูค่า่ยพกัแรม
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1. ไปทําไม จะต๎องกําหนดจุดมุํงหมายในการจัดไปอยูํคํายพักแรมในครั้งนี้ให๎แนํชัดวําไปทําไม 
2. ไปทําอะไร จะต๎องกําหนดวําในการไปอยูํคํายพกัแรมจะทาํกิจกรรมใดบ๎าง เพื่อให๎สอดคล๎องกับ

จุดมุํงหมายที่วางไว๎ 
3. ไปที่ไหน จะต๎องเลือกสถานที่ที่จะไปคํายพักแรมให๎เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 
4. ไปอย่างไร จะต๎องกําหนดเส๎นทางรวมทั้งพาหนะในการเดินทางให๎เหมาะสม 
5. ไปเมื่อใด จะต๎องกําหนดวันเดินทางและวันที่ไปอยูํคํายพักแรมให๎เหมาะสม ควรจะเป็นวันหยุด 

หรือวันวํางที่สะดวกกันทุก ๆ ฝ่าย 
 
การอยู่ค่ายพักแรม แบํงออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1 
ก่อนไปอยู่ค่ายพักแรม 

 
1. การฝึกตนเอง ผู๎กํากับลูกเสือจะนําลูกเสือไปอยูํคํายพักแรมนั้นจําเป็นจะต๎องฝึกตนเองให๎มี

ความรอบร๎ูและชํานิชํานาญในเรื่องการอยูํคํายพักแรมเป็นอยํางดีกํอน ซึ่งอาจจะทําได๎หลายวิธี เชํน เข๎าอยูํ
คํายพักแรมรํวมกับผ๎ูกํากับลูกเสือที่มีความชํานาญ หรือเข๎ารับการอบรมผู๎กํากับลูกเสือขั้น P.T.C. หรือขั้น 
Wood badge ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติได๎จัดเป็นประจําอยูํแล๎ว นอกจากนั้น อาจ
ศึกษาและค๎นคว๎าจากตําราการอยูํคํายพักแรมในห๎องสมุด สอบถามหรือสนทนากับผ๎ูกํากับลูกเสืออาวุโส ซึ่ง
จะทําให๎เราได๎รับความรู๎ใหมํ ๆ จากประสบการณ๑ของเขาเพิ่มขึ้น 

2. การฝึกต้องก้าวหน้า เมื่อได๎ฝึกลูกเสือตามที่กลําวมาข๎างต๎นดีแล๎ว ขั้นตํอไปก็ให๎นํานายหมูํ
ลูกเสือ (รองนายหมูํด๎วยก็ได๎) ไปฝึกการอยูํคํายพักแรมในวันเสาร๑ หรือวันอาทิตย๑โดยมีผู๎กํากับลูกเสือเป็นผู๎ฝึก 

หลังจากนั้นให๎นําลูกเสือทั้งกองไปฝึก และเมื่อเห็นวําพอจะ “ปลํอยหมูํ” ได๎ ขั้นตํอไปก็ให๎ตําง
หมูํตํางแยกกันไปอยูํคํายพักแรมตามลําพังอีกสัก 1-2 ครั้ง ลูกเสือทุกคนควรจะได๎ฝึกการอยูํคํายพักแรม  3-
4 ครั้ง เป็นอยํางน๎อยกํอนที่จะไปอยูํคํายพักแรมฤดูร๎อนในตอนปลายปี 

3. แบบการอยู่ค่ายพักแรม การไปอยูํคํายพักแรม B.P. ได๎กลําววํา “เป็นโอกาสอันดีของผ๎ูกํากับ
ลูกเสือ” กลําวคือ เป็นโอกาสอันดีของผู๎กํากับลูกเสือที่ได๎สอนวิชาลูกเสืออยํางจริงจัง เพราะมีเวลามาก 
นอกจากนั้นยังจะได๎อยูใํกล๎ชิดกบัเด็ก ทําให๎เป็นอุปนิสัยใจคอ และการปฏิบัติงานของเด็กแตํละคน ซึ่งจะเป็น
ทางให๎ผู๎กํากับลูกเสือได๎แก๎ไขข๎อบกพรํองให๎ดีขึ้นในกาลตํอไป ฉะนั้นเพื่อจะได๎บรรลุวัตถุประสงค๑ดังกลําว 
B.P.ได๎กลําววํา “การนําลูกเสือไปอยูํคํายพักแรมคราวละมาก ๆ ในแงํการฝึกอบรมนั้นเป็นวิธีการที่ไมํดี” 

อุดมการณ๑ฝึกอยูํคํายพักแรมถือหลักวําฝึกลูกเสือเป็นหมูํแตํละหมูํ ตั้งเต็นท๑พักของตนเอง
ประกอบอาหารเอง และทุกหมูํทํางานเป็นอิสระ 

 
การอยูํคํายพักแรมมีหลายแบบ เชํน 
1. อยูํคํายพักแรมในระยะสั้น คือไปเพียง 1 - 2 คืน เชํน ในวันเสาร๑ วันอาทิตย๑ แล๎วเดินทางกลับ 
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2. อยูํคํายพักแรมในระยะยาว หรือบางทีเรียกวํา อยูํคํายพักแรมฤดูร๎อน ตามปกติจะอยูํตั้งแตํ 
7 คืนขึ้นไป 

3. อยูํคํายพักแรมแบบเคลื่อนที่เชํน ไปโดยรถจักรยาน รถจักรยานยนต๑ ฯลฯ การอยูํคํายแบบนี้
เก็บเต็นท๑พักในตอนเช๎าแล๎วเดินทางตํอไป เย็นลงก็ตั้งเต็นท๑พักแรมใหมํ เชํนนี้จนกวําจะถึงจุดหมายปลาทาง 

4. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ การนําลูกเสือไปอยูํคํายพักแรม ผู๎กํากับลูกเสือจะต๎องปฏิบัติ
ตามข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ ดังได๎ตัดไว๎ในตอนต๎นของหนังสือนี้ (ข๎อ 273-279) โดยเครํงครัด 
นอกจากนี้หากมีข๎อบังคับหรือคําสั่งใด ๆ ของทางราชการออกมาให๎โรงเรียนหรือกองลูกเสือปฏิบัติเพิ่มเติม
อยํางไรแล๎ว พึงเข๎าใจวําจะต๎องปฏิบัติตามข๎อบังคับและคําสั่งนั้น ๆ จนครบถ๎วนด๎วย 

5. ผู้ช่วยเหลือ มีคํากลําววํา “ไมํมีผู๎กํากับลูกเสือคนใดจะนําลูกเสือไปอยูํคาํยพักแรมโดยปราศจาก
ผู๎อื่นชํวยเหลือ” คํากลําวนี้เป็นความจริง เพราะการไปอยูํคํายพักแรมต๎องอาศัยผู๎อื่นชํวยเหลือในการ
ฝึกอบรมในการตรวจตราและแนะนําเด็ก ตลอดจนชํวยภารกิจตําง ๆ ผู๎กํากับลูกเสือจึงต๎องอาศัยรองผู๎กํากับ
ลูกเสือ ลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือเกําเป็นผู๎ชํวย การงานบางอยํางอาจมอบหมายให๎เป็นภาระของผู๎อื่น สํวนผู๎
กํากับลูกเสืออาจเพียงดูแลเป็นครั้งคราว เชํน 

เจ๎าหน๎าที่พัสดุ มีหน๎าที่จัดซื้อพัสดุ ตรวจสอบจํายพัสดุ รักษาพัสดุให๎สะอาดเสมอ ฯลฯ 
บุรุษพยาบาล ถ๎าผู๎กํากับลูกเสือไมํมีความชํานาญในการปฐมพยาบาลควรหา 

บุรุษพยาบาลมาชํวย 
เจ๎าหน๎าที่อนามัย มีหน๎าที่ควบคุมดูแลสุขาภิบาลของคําย 

6.  สถานที่ตั้งค่ายพักแรม การไปอยูํคํายพักแรมอาจทําได๎หลายวิธี คือ เดินไป หรือขึ้นรถไป พอ
ถึงระยะพอสมควรให๎ลูกเสือลงจากรถแล๎วเดินไปจนถึงที่จะตั้งคํายพักแรม หรือขึ้นรถไปจนถึงจะตั้งคํายพัก
แรมเลยก็ได๎ 

ลักษณะที่จะตั้งคํายพักแรม ควรอยูํในทําเลที่เหมาะ เป็นที่โลํงแจ๎งมีวิสัยทัศน๑อันสวยงาม และมี
เนื้อที่พอที่จะฝึกวิชาลูกเสือได๎ เชํน ฝึกการเลํนเกมตําง ๆ ควรหลีกเลี่ยงให๎ไกลจากสถานที่ตากอากาศ
ชายทะเลที่มีคนพลุกพลําน แตํในกรณีที่กองลูกเสือมีบ๎านพักอยูํ 2 - 3 หลัง เพื่อสะดวกให๎ลูกเสือฝึกวํายน้ํา
ก๎ออาจจะไปตั้งคํายพักแรมในที่เชํนนั้นได๎ 

นอกจากนั้นควรจะได๎พิจารณาสิ่งตํอไปนี้ด๎วย 
น้ํา  - จะต๎องมีเพียงพอทั้งน้ําดื่มและน้ําใช๎ ควรให๎แพทย๑ประจําท๎องถิ่นตรวจสอบวําเป็นน้ําที่ 

 สะอาด ปลอดภัยแล๎ว 
พื้นดิน  - ดินเหนียวไมํใครํดี เพราะเมื่อถํายปัสสาวะหรือเทน้าํล๎างจานชามแล๎วน้ําจะไหลลงสูํดิน 
 ช๎ามากและเมื่อฝนตกดินจะเป็นโคลน ควรเลือกดินปนทรายได๎เป็นดี 
ทิศทางลม - ลมมาจากทางทิศไหน มีกําลังลมอยํางไร ควรจะได๎พิจารณาการตั้งเต็นท๑พักใกล๎ 
  ต๎นไม๎ใหญํควรละเว๎น เพราะเมื่อฝนตกน้ําจะไหลหยดจากใบไม๎สูํเต็นท๑ ทําให๎เต็นท๑ 
เปียกแฉะเปน็เวลานานและกิ่งไม๎แห๎งอาจตกลงมาเป็นอันตรายได๎ 
เช้ือเพลิง - ถ๎าสามารถตั้งคํายพักแรมใกล๎ป่าที่มีไม๎มากๆ ได๎จะดีมาก เพราะจะได๎ใช๎ไม๎ในการ 

ท�าใหเ้หน็
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1. ไปทําไม จะต๎องกําหนดจุดมุํงหมายในการจัดไปอยูํคํายพักแรมในครั้งนี้ให๎แนํชัดวําไปทําไม 
2. ไปทําอะไร จะต๎องกําหนดวําในการไปอยูํคํายพกัแรมจะทาํกิจกรรมใดบ๎าง เพื่อให๎สอดคล๎องกับ

จุดมุํงหมายที่วางไว๎ 
3. ไปที่ไหน จะต๎องเลือกสถานที่ที่จะไปคํายพักแรมให๎เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 
4. ไปอย่างไร จะต๎องกําหนดเส๎นทางรวมทั้งพาหนะในการเดินทางให๎เหมาะสม 
5. ไปเมื่อใด จะต๎องกําหนดวันเดินทางและวันที่ไปอยูํคํายพักแรมให๎เหมาะสม ควรจะเป็นวันหยุด 

หรือวันวํางที่สะดวกกันทุก ๆ ฝ่าย 
 
การอยู่ค่ายพักแรม แบํงออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1 
ก่อนไปอยู่ค่ายพักแรม 

 
1. การฝึกตนเอง ผู๎กํากับลูกเสือจะนําลูกเสือไปอยูํคํายพักแรมนั้นจําเป็นจะต๎องฝึกตนเองให๎มี

ความรอบร๎ูและชํานิชํานาญในเรื่องการอยูํคํายพักแรมเป็นอยํางดีกํอน ซึ่งอาจจะทําได๎หลายวิธี เชํน เข๎าอยูํ
คํายพักแรมรํวมกับผ๎ูกํากับลูกเสือที่มีความชํานาญ หรือเข๎ารับการอบรมผู๎กํากับลูกเสือขั้น P.T.C. หรือขั้น 
Wood badge ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติได๎จัดเป็นประจําอยูํแล๎ว นอกจากนั้น อาจ
ศึกษาและค๎นคว๎าจากตําราการอยูํคํายพักแรมในห๎องสมุด สอบถามหรือสนทนากับผ๎ูกํากับลูกเสืออาวุโส ซึ่ง
จะทําให๎เราได๎รับความรู๎ใหมํ ๆ จากประสบการณ๑ของเขาเพิ่มขึ้น 

2. การฝึกต้องก้าวหน้า เมื่อได๎ฝึกลูกเสือตามที่กลําวมาข๎างต๎นดีแล๎ว ขั้นตํอไปก็ให๎นํานายหมูํ
ลูกเสือ (รองนายหมูํด๎วยก็ได๎) ไปฝึกการอยูํคํายพักแรมในวันเสาร๑ หรือวันอาทิตย๑โดยมีผู๎กํากับลูกเสือเป็นผู๎ฝึก 

หลังจากนั้นให๎นําลูกเสือทั้งกองไปฝึก และเมื่อเห็นวําพอจะ “ปลํอยหมูํ” ได๎ ขั้นตํอไปก็ให๎ตําง
หมูํตํางแยกกันไปอยูํคํายพักแรมตามลําพังอีกสัก 1-2 ครั้ง ลูกเสือทุกคนควรจะได๎ฝึกการอยูํคํายพักแรม  3-
4 ครั้ง เป็นอยํางน๎อยกํอนที่จะไปอยูํคํายพักแรมฤดูร๎อนในตอนปลายปี 

3. แบบการอยู่ค่ายพักแรม การไปอยูํคํายพักแรม B.P. ได๎กลําววํา “เป็นโอกาสอันดีของผู๎กํากับ
ลูกเสือ” กลําวคือ เป็นโอกาสอันดีของผู๎กํากับลูกเสือที่ได๎สอนวิชาลูกเสืออยํางจริงจัง เพราะมีเวลามาก 
นอกจากนั้นยังจะได๎อยูใํกล๎ชิดกบัเด็ก ทําให๎เป็นอุปนิสัยใจคอ และการปฏิบัติงานของเด็กแตํละคน ซึ่งจะเป็น
ทางให๎ผู๎กํากับลูกเสือได๎แก๎ไขข๎อบกพรํองให๎ดีขึ้นในกาลตํอไป ฉะนั้นเพื่อจะได๎บรรลุวัตถุประสงค๑ดังกลําว 
B.P.ได๎กลําววํา “การนําลูกเสือไปอยูํคํายพักแรมคราวละมาก ๆ ในแงํการฝึกอบรมนั้นเป็นวิธีการที่ไมํดี” 

อุดมการณ๑ฝึกอยูํคํายพักแรมถือหลักวําฝึกลูกเสือเป็นหมูํแตํละหมูํ ตั้งเต็นท๑พักของตนเอง
ประกอบอาหารเอง และทุกหมูํทํางานเป็นอิสระ 

 
การอยูํคํายพักแรมมีหลายแบบ เชํน 
1. อยูํคํายพักแรมในระยะสั้น คือไปเพียง 1 - 2 คืน เชํน ในวันเสาร๑ วันอาทิตย๑ แล๎วเดินทางกลับ 
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2. อยูํคํายพักแรมในระยะยาว หรือบางทีเรียกวํา อยูํคํายพักแรมฤดูร๎อน ตามปกติจะอยูํตั้งแตํ 
7 คืนขึ้นไป 

3. อยูํคํายพักแรมแบบเคลื่อนที่เชํน ไปโดยรถจักรยาน รถจักรยานยนต๑ ฯลฯ การอยูํคํายแบบนี้
เก็บเต็นท๑พักในตอนเช๎าแล๎วเดินทางตํอไป เย็นลงก็ตั้งเต็นท๑พักแรมใหมํ เชํนนี้จนกวําจะถึงจุดหมายปลาทาง 

4. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ การนําลูกเสือไปอยูํคํายพักแรม ผู๎กํากับลูกเสือจะต๎องปฏิบัติ
ตามข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ ดังได๎ตัดไว๎ในตอนต๎นของหนังสือนี้ (ข๎อ 273-279) โดยเครํงครัด 
นอกจากนี้หากมีข๎อบังคับหรือคําสั่งใด ๆ ของทางราชการออกมาให๎โรงเรียนหรือกองลูกเสือปฏิบัติเพิ่มเติม
อยํางไรแล๎ว พึงเข๎าใจวําจะต๎องปฏิบัติตามข๎อบังคับและคําสั่งนั้น ๆ จนครบถ๎วนด๎วย 

5. ผู้ช่วยเหลือ มีคํากลําววํา “ไมํมีผู๎กํากับลูกเสือคนใดจะนําลูกเสือไปอยูํคาํยพักแรมโดยปราศจาก
ผู๎อื่นชํวยเหลือ” คํากลําวนี้เป็นความจริง เพราะการไปอยูํคํายพักแรมต๎องอาศัยผู๎อื่นชํวยเหลือในการ
ฝึกอบรมในการตรวจตราและแนะนําเด็ก ตลอดจนชํวยภารกิจตําง ๆ ผู๎กํากับลูกเสือจึงต๎องอาศัยรองผู๎กํากับ
ลูกเสือ ลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือเกําเป็นผู๎ชํวย การงานบางอยํางอาจมอบหมายให๎เป็นภาระของผู๎อื่น สํวนผู๎
กํากับลูกเสืออาจเพียงดูแลเป็นครั้งคราว เชํน 

เจ๎าหน๎าที่พัสดุ มีหน๎าที่จัดซื้อพัสดุ ตรวจสอบจํายพัสดุ รักษาพัสดุให๎สะอาดเสมอ ฯลฯ 
บุรุษพยาบาล ถ๎าผู๎กํากับลูกเสือไมํมีความชํานาญในการปฐมพยาบาลควรหา 

บุรุษพยาบาลมาชํวย 
เจ๎าหน๎าที่อนามัย มีหน๎าที่ควบคุมดูแลสุขาภิบาลของคําย 

6.  สถานที่ตั้งค่ายพักแรม การไปอยูํคํายพักแรมอาจทําได๎หลายวิธี คือ เดินไป หรือขึ้นรถไป พอ
ถึงระยะพอสมควรให๎ลูกเสือลงจากรถแล๎วเดินไปจนถึงที่จะตั้งคํายพักแรม หรือขึ้นรถไปจนถึงจะตั้งคํายพัก
แรมเลยก็ได๎ 

ลักษณะที่จะตั้งคํายพักแรม ควรอยูํในทําเลที่เหมาะ เป็นที่โลํงแจ๎งมีวิสัยทัศน๑อันสวยงาม และมี
เนื้อที่พอที่จะฝึกวิชาลูกเสือได๎ เชํน ฝึกการเลํนเกมตําง ๆ ควรหลีกเลี่ยงให๎ไกลจากสถานที่ตากอากาศ
ชายทะเลที่มีคนพลุกพลําน แตํในกรณีที่กองลูกเสือมีบ๎านพักอยูํ 2 - 3 หลัง เพื่อสะดวกให๎ลูกเสือฝึกวํายน้ํา
ก๎ออาจจะไปตั้งคํายพักแรมในที่เชํนนั้นได๎ 

นอกจากนั้นควรจะได๎พิจารณาสิ่งตํอไปนี้ด๎วย 
น้ํา  - จะต๎องมีเพียงพอทั้งน้ําดื่มและน้ําใช๎ ควรให๎แพทย๑ประจําท๎องถิ่นตรวจสอบวําเป็นน้ําที่ 

 สะอาด ปลอดภัยแล๎ว 
พื้นดิน  - ดินเหนียวไมํใครํดี เพราะเมื่อถํายปัสสาวะหรือเทน้าํล๎างจานชามแล๎วน้ําจะไหลลงสูํดิน 
 ช๎ามากและเมื่อฝนตกดินจะเป็นโคลน ควรเลือกดินปนทรายได๎เป็นดี 
ทิศทางลม - ลมมาจากทางทิศไหน มีกําลังลมอยํางไร ควรจะได๎พิจารณาการตั้งเต็นท๑พักใกล๎ 
  ต๎นไม๎ใหญํควรละเว๎น เพราะเมื่อฝนตกน้ําจะไหลหยดจากใบไม๎สูํเต็นท๑ ทําให๎เต็นท๑ 
เปียกแฉะเปน็เวลานานและกิ่งไม๎แห๎งอาจตกลงมาเป็นอันตรายได๎ 
เช้ือเพลิง - ถ๎าสามารถตั้งคํายพักแรมใกล๎ป่าที่มีไม๎มากๆ ได๎จะดีมาก เพราะจะได๎ใช๎ไม๎ในการ 

กอ็าจจะไปตัง้คา่ยพกัแรมในทีเ่ชน่นัน้ได้
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  หุงต๎ม ตลอดจนใช๎ไม๎ในการฝึกวิชาลูกเสือ เชํนสร๎างสะพาน สร๎างหอคอย เป็นต๎น 
พัสดุ  - ควรเลือกที่ที่จะซื้อหาพัสดุตําง ๆ ในการอยูํคํายพักแรมได๎งําย 

ขั้นตํอไป ผู๎กํากับลูกเสือต๎องไปตรวจดูสถานที่ตั้งคํายพักแรมด๎วยตนเอง จึงอยําเชื่อคนนั้นวําอยําง
นั้น คนนี้วําอยํางนี้ และถ๎านํานายหมูํไปด๎วยก๎อจะเป็นการดี ในโอกาสนั้นผู๎กํากับลูกเสือควรจะได๎พิจารณา
เรื่องตํอไปนี้ 

1. เมื่อตรวจดูสถานที่แล๎ว ก็ให๎พิจารณาวําถ๎าประสบอากาศวิปริต จะพึงปฏิบัติอยํางไร 
2. ถ๎าที่พักแรมเป็นของเอกชน ผู๎กํากับลูกเสือจะต๎องไปหาเจ๎าของเขากํอน ซึ่งบางทีอาจจะต๎อง      

เสียคําใช๎จําย ฯลฯ และเขาอาจจะให๎คําแนะนําในเรื่องการขนสํง การจัดหาวัสดุ ฯลฯ ให๎แกํเราได๎เป็นอยํางดี 
3. ไปดูร๎านขายของตําง ๆ ร๎านแพทย๑ ที่ทําการไปรษณีย๑ ที่ทําการโทรศัพท๑ที่ใกล๎ที่สุด 
4. ควรไปเยี่ยมเจ๎าอาวาสวัดที่อยูํใกล๎เคียง ซึ่งอาจขอความอนุเคราะห๑ทําให๎ลูกเสือได๎พักในศาลา

วัดในเมื่ออากาศวิปริต นอกนั้น อาจนิมนต๑ทํานเทศน๑หรืออบรมจิตใจเด็ก 
5. ควรไปเยี่ยมผู๎ตรวจการลูกเสือ ผู๎กํากับลูกเสือในท๎องถิ่น เพื่อหารือในเรื่องสถานที่ที่จะตั้งคําย

พักแรมและเรื่องอื่น ๆ จงอยําลืมวําคนในท๎องถิ่นยํอมทราบเรื่องราวตําง ๆ ได๎ดีกวําเรา 
6. จงเขียนแผนที่ที่จะตั้งคํายพักแรม แล๎วนําไปติดไว๎ที่ป้ายประกาศของกอง ถ๎าถํายรูปไว๎ด๎วยยิ่งดี 

ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาวางผังเต็นท๑แตํละหมูํวําควรจะวางที่ไหน อยํางไร 
7. ตรวจดูแผนที่ของกรมแผนที่ กระทรวงกลาโหมวํา ณ บริเวณที่จะไปตั้งคํายพักแรมนั้นมีที่

ใดบ๎างที่เหมาะสมแกการเลํนเกมที่ใช๎เนื้อที่มาก มีที่ที่ให๎ลูกเสือไปศึกษาธรรมชาติวิทยาและสะกดรอยหรือไมํ 
รายละเอียดซึ่งได๎จากแผนที่เชํนนี้ชํวยให๎เรากะโปรแกรมกิจกรรมได๎ดี 

7. บิดามารดาหรือผู้ปกครองลูกเสือ เมื่อได๎เตรยีมการขั้นต๎นทุกสิ่งทุกอยํางพร๎อมแล๎ว และ
ได๎รับอนุญาตจากหนํวยราชการที่สังกัดจากผู๎บังคับบัญชาทางลูกเสือ คือเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหํงชาต ิ(สําหรับกองลูกเสอืสํวนกลาง) ผู๎อํานวยการลูกเสอืจังหวัด ผู๎อํานวยการลกูเสืออําเภอแล๎วแตํ
กรณีแล๎ว ตํอไปก็ให๎ผู๎กาํกับลูกเสอืทําหนังสอืขออนุญาตบดิามารดาหรอืผู๎ปกครองของลูกเสอื 

ในหนังสอืนั้นจะต๎องบอกสถานที่ที่จะไปตั้งคํายพักแรม วันเดือนปีและเวลาที่ไปและกลับ
เครื่องมอืเครือ่งใช๎ที่เดก็จะต๎องนําไป เงินคาํใชจ๎ําย ฯลฯ 

หนังสือขออนุญาตนี้ควรเป็นแบบที่ให๎กรอกขอ๎ความวํา “อนุญาต” หรือ “ไมํอนุญาต” ให๎ลกูเสอื
............ไปอยูํคํายพักแรมโดยให๎สํงคืนมาให๎ผู๎กาํกับลูกเสอือีกครั้งหนึ่ง นอกจากนัน้ จะมหีมายเหตุให๎กรอก
รายละเอียดบางประการเกี่ยวกับเดก็ด๎วย เชนํ อาจจะสขุภาพไมํดี หรือมอีะไรทีค่วรแจ๎งให๎ผู๎กาํกับลูกเสอื
ทราบลํวงหน๎า 

ถ๎าผู๎กํากับลูกเสือไมํเขยีนหนังสือไป ผู๎กํากับลูกเสือไปเยีย่มเยยีน และขออนุญาตบิดามารดา 
หรือผู๎ปกครองลูกเสอืด๎วยตนเอง เพื่อชี้แจงรายละเอียดและทําความเข๎าใจด๎วยวาจาเปน็ดีที่สดุ โดยเฉพาะ
การนําลกูเสือไปคํายพักแรมครั้งแรกเป็นการสมควรอยาํงยิ่งที่ผูก๎ํากับลกูเสือจะพึงปฏิบัติเชํนนั้น 

8. เครื่องใช้ เครื่องใช๎แบํงออกเป็น 4 ประเภท คือ 
(1) เครื่องใช๎ในการอยูํคํายพักแรมทั่วไป เชํน เต็นท๑ เครื่องทําครัว 
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(2) เครื่องใช๎ประจําตัวลูกเสือ 
(3) เครื่องใช๎ประจําตัวผ๎ูบังคับบัญชาลูกเสือ 
(4) เครื่องใช๎ในการฝึกวิชาลูกเสือ 

1) เครื่องใช๎ในการอยูํคํายพักแรมทั่วไปควรมี 
 เต็นท๑กับพัสดุ เต็นท๑พยาบาล 
 ฉากกั้นห๎องส๎วมพร๎อมกับเสา (ใช๎ผ๎าใบเป็นฉาก) 
 ขวาน ค๎อนและตะปู 
 ธงชาติ 
 กระเป๋ายา 
 ไม๎ขีดไฟ เขียนไข สบูํ 
แตํละหมูํ ควรมี 
 เต็นท๑นอน 
 ไฟฟ้าเดินทาง ตะเกียงและเทียนไข ไม๎ขีดไฟ 
 กะละลังสําหรับซักผ๎า 
 ขวาน มีด ถุงหรือถังใสํน้ํา 
 ผ๎าใบกันแดดสําหรับหุงต๎มและรับประทานอาหาร 
 เครื่องหุงต๎ม (หม๎อหุงข๎าว กระทะ ตะหวิว จาน ฯลฯ) 
 ที่เปิดกระป๋อง 
 ยาขัดรองเท๎า 
 ธงหมูํ 
2) เครื่องใช๎ประจําตัวลูกเสือ ควรมี 
 เครื่องแบบลูกเสือ 
 เสื้อเชิ้ต กางเกงขาสั้น ถุงเท๎าสําหรับอะไหลํ 
 กางเกงนอน เสื้อนอน 
 รองเท๎าแตะ เครื่องหลัง (ยําม) 
 ผ๎าเช็ดตัว ผ๎าเช็ดหน๎า 
 สบูํ หวี แปลงสีฟัน ฯลฯ (จัดใสํถุง) 
 มีด ช๎อนส๎อม 
 ถ๎วยกินน้ํา 
 เครื่องเย็บตําง ๆ เชํน เข็ม ด๎าย 
 หมายเหตุ เครื่องใช๎ประจําตัว ควรมีเครื่องหมายหรือบอกชื่อลูกเสือไว๎ให๎ชัดแจ๎ง 
3) เครื่องใช๎ประจําตัวผ๎ูบังคับบัญชาลูกเสือ ควรมี 

เครื่องแบบผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ 
เต็นท๑นอน 

วางโปรแกรมกจิกรรมไดด้ี
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  หุงต๎ม ตลอดจนใช๎ไม๎ในการฝึกวิชาลูกเสือ เชํนสร๎างสะพาน สร๎างหอคอย เป็นต๎น 
พัสดุ  - ควรเลือกที่ที่จะซื้อหาพัสดุตําง ๆ ในการอยูํคํายพักแรมได๎งําย 

ขั้นตํอไป ผู๎กํากับลูกเสือต๎องไปตรวจดูสถานที่ตั้งคํายพักแรมด๎วยตนเอง จึงอยําเชื่อคนนั้นวําอยําง
นั้น คนนี้วําอยํางนี้ และถ๎านํานายหมูํไปด๎วยก๎อจะเป็นการดี ในโอกาสนั้นผู๎กํากับลูกเสือควรจะได๎พิจารณา
เรื่องตํอไปนี้ 

1. เมื่อตรวจดูสถานที่แล๎ว ก็ให๎พิจารณาวําถ๎าประสบอากาศวิปริต จะพึงปฏิบัติอยํางไร 
2. ถ๎าที่พักแรมเป็นของเอกชน ผู๎กํากับลูกเสือจะต๎องไปหาเจ๎าของเขากํอน ซึ่งบางทีอาจจะต๎อง      

เสียคําใช๎จําย ฯลฯ และเขาอาจจะให๎คําแนะนําในเรื่องการขนสํง การจัดหาวัสดุ ฯลฯ ให๎แกํเราได๎เป็นอยํางดี 
3. ไปดูร๎านขายของตําง ๆ ร๎านแพทย๑ ที่ทําการไปรษณีย๑ ที่ทําการโทรศัพท๑ที่ใกล๎ที่สุด 
4. ควรไปเยี่ยมเจ๎าอาวาสวัดที่อยูํใกล๎เคียง ซึ่งอาจขอความอนุเคราะห๑ทําให๎ลูกเสือได๎พักในศาลา

วัดในเมื่ออากาศวิปริต นอกนั้น อาจนิมนต๑ทํานเทศน๑หรืออบรมจิตใจเด็ก 
5. ควรไปเยี่ยมผู๎ตรวจการลูกเสือ ผู๎กํากับลูกเสือในท๎องถิ่น เพื่อหารือในเรื่องสถานที่ที่จะตั้งคําย

พักแรมและเรื่องอื่น ๆ จงอยําลืมวําคนในท๎องถิ่นยํอมทราบเรื่องราวตําง ๆ ได๎ดีกวําเรา 
6. จงเขียนแผนที่ที่จะตั้งคํายพักแรม แล๎วนําไปติดไว๎ที่ป้ายประกาศของกอง ถ๎าถํายรูปไว๎ด๎วยยิ่งดี 

ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาวางผังเต็นท๑แตํละหมูํวําควรจะวางที่ไหน อยํางไร 
7. ตรวจดูแผนที่ของกรมแผนที่ กระทรวงกลาโหมวํา ณ บริเวณที่จะไปตั้งคํายพักแรมนั้นมีที่

ใดบ๎างที่เหมาะสมแกการเลํนเกมที่ใช๎เนื้อที่มาก มีที่ที่ให๎ลูกเสือไปศึกษาธรรมชาติวิทยาและสะกดรอยหรือไมํ 
รายละเอียดซึ่งได๎จากแผนที่เชํนนี้ชํวยให๎เรากะโปรแกรมกิจกรรมได๎ดี 

7. บิดามารดาหรือผู้ปกครองลูกเสือ เมื่อได๎เตรยีมการขั้นต๎นทุกสิ่งทุกอยํางพร๎อมแล๎ว และ
ได๎รับอนุญาตจากหนํวยราชการที่สังกัดจากผู๎บังคับบัญชาทางลูกเสือ คือเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหํงชาต ิ(สําหรับกองลูกเสอืสํวนกลาง) ผู๎อํานวยการลูกเสอืจังหวัด ผู๎อํานวยการลกูเสืออําเภอแล๎วแตํ
กรณีแล๎ว ตํอไปก็ให๎ผู๎กาํกับลูกเสอืทําหนังสอืขออนุญาตบดิามารดาหรอืผู๎ปกครองของลูกเสอื 

ในหนังสอืนั้นจะต๎องบอกสถานที่ที่จะไปตั้งคํายพักแรม วันเดือนปีและเวลาที่ไปและกลับ
เครื่องมอืเครือ่งใช๎ที่เดก็จะต๎องนําไป เงินคาํใชจ๎ําย ฯลฯ 

หนังสือขออนุญาตนี้ควรเป็นแบบที่ให๎กรอกขอ๎ความวํา “อนุญาต” หรือ “ไมํอนุญาต” ให๎ลกูเสอื
............ไปอยูํคํายพักแรมโดยให๎สํงคืนมาให๎ผู๎กาํกับลูกเสอือีกครั้งหนึ่ง นอกจากนัน้ จะมหีมายเหตุให๎กรอก
รายละเอียดบางประการเกี่ยวกับเดก็ด๎วย เชนํ อาจจะสขุภาพไมํดี หรือมอีะไรทีค่วรแจ๎งให๎ผู๎กาํกับลูกเสอื
ทราบลํวงหน๎า 

ถ๎าผู๎กํากับลูกเสือไมํเขยีนหนังสือไป ผู๎กํากับลูกเสือไปเยีย่มเยยีน และขออนุญาตบิดามารดา 
หรือผู๎ปกครองลูกเสอืด๎วยตนเอง เพื่อชี้แจงรายละเอียดและทําความเข๎าใจด๎วยวาจาเปน็ดีที่สดุ โดยเฉพาะ
การนําลกูเสือไปคํายพักแรมครั้งแรกเป็นการสมควรอยาํงยิ่งที่ผูก๎ํากับลกูเสือจะพึงปฏิบัติเชํนนั้น 

8. เครื่องใช้ เครื่องใช๎แบํงออกเป็น 4 ประเภท คือ 
(1) เครื่องใช๎ในการอยูํคํายพักแรมทั่วไป เชํน เต็นท๑ เครื่องทําครัว 
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(2) เครื่องใช๎ประจําตัวลูกเสือ 
(3) เครื่องใช๎ประจําตัวผ๎ูบังคับบัญชาลูกเสือ 
(4) เครื่องใช๎ในการฝึกวิชาลูกเสือ 

1) เครื่องใช๎ในการอยูํคํายพักแรมทั่วไปควรมี 
 เต็นท๑กับพัสดุ เต็นท๑พยาบาล 
 ฉากกั้นห๎องส๎วมพร๎อมกับเสา (ใช๎ผ๎าใบเป็นฉาก) 
 ขวาน ค๎อนและตะปู 
 ธงชาติ 
 กระเป๋ายา 
 ไม๎ขีดไฟ เขียนไข สบูํ 
แตํละหมูํ ควรมี 
 เต็นท๑นอน 
 ไฟฟ้าเดินทาง ตะเกียงและเทียนไข ไม๎ขีดไฟ 
 กะละลังสําหรับซักผ๎า 
 ขวาน มีด ถุงหรือถังใสํน้ํา 
 ผ๎าใบกันแดดสําหรับหุงต๎มและรับประทานอาหาร 
 เครื่องหุงต๎ม (หม๎อหุงข๎าว กระทะ ตะหวิว จาน ฯลฯ) 
 ที่เปิดกระป๋อง 
 ยาขัดรองเท๎า 
 ธงหมูํ 
2) เครื่องใช๎ประจําตัวลูกเสือ ควรมี 
 เครื่องแบบลูกเสือ 
 เสื้อเชิ้ต กางเกงขาสั้น ถุงเท๎าสําหรับอะไหลํ 
 กางเกงนอน เสื้อนอน 
 รองเท๎าแตะ เครื่องหลัง (ยําม) 
 ผ๎าเช็ดตัว ผ๎าเช็ดหน๎า 
 สบูํ หวี แปลงสีฟัน ฯลฯ (จัดใสํถุง) 
 มีด ช๎อนส๎อม 
 ถ๎วยกินน้ํา 
 เครื่องเย็บตําง ๆ เชํน เข็ม ด๎าย 
 หมายเหตุ เครื่องใช๎ประจําตัว ควรมีเครื่องหมายหรือบอกชื่อลูกเสือไว๎ให๎ชัดแจ๎ง 
3) เครื่องใช๎ประจําตัวผ๎ูบังคับบัญชาลูกเสือ ควรมี 

เครื่องแบบผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ 
เต็นท๑นอน 

เทยีนไข

กะละมงัส�าหรบัซกัผา้

ตะหลวิ

แปรงสฟัีน
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เครื่องใช๎ประจําตัว 
ไฟฟ้าเดินทาง 
แผนที่ เข็มทิศ 
กระเป๋ายา 

4) เครื่องใช๎ในการฝึกวิชาลูกเสือ 
แล๎วแตํจะฝึกเรื่องอะไร มีโปรแกรมอยํางไร จะต๎องนําเครื่องใช๎ไปประกอบการสอนและใช๎ใน

การแขํงขันให๎ครบถ๎วน 
ยาที่ควรนําไป -  ได๎แกํยาฆําเชื้อ (ทิงเจอร๑ไอโอดิน) แอมโมเนียหอม ยาทาแก๎ไฟไหม๎น้ําร๎อนลวก  
  (ขี้ผึ้งเพนนิซิลิน) ดีเกลือ แอสไพริน ยาล๎างตา ฯลฯ ถ๎วยยา กรรไกร ผ๎าพันแผล 
  ขนาดตําง ๆ ผ๎าปิดแผลที่สะอาด ผ๎ายางปิดแผล เป็นต๎น 
เต็นท์ -  B.P. กลําววํา “สําหรบคํายประจําข๎าพเจ๎าชอบเต็นท๑ชนิดที่ผู๎สํารวจเรียกวํา Ridge tent  

  หรือ Wall tent เต็นท๑ชนิดนี้อยูํสบาย และทําให๎คํายดูเรียบร๎อยดีกวําเต็นท๑ชนิดอื่น ๆ 
  ผ๎าเต็นท๑ทนน้ําได๎ดี และเมื่อฝนตกด๎านในก็ไมํเปียก อนึ่ง เต็นท๑ขนาดเล็ก  
  (เต็นท๑กระแบะ) สําหรับลูกเสือนอน 1-2 คน ก็ใช๎ได๎ดีสําหรับการอยูํคํายพักแรม” 

 
เพิง -  ในกรณีที่ไมํมีเต็นท๑ จําเป็นจะต๎องสร๎างเพิงที่พักขึ้นด๎งตํอไปนี้ 

หาไมง๎ํามมา 2 ลาํยาวประมาณ 2 เมตรครึ่ง ปักลงดินเสยีสักครึ่งเมตร เพื่อจะได๎แนนํดี หาไมล๎ํายาว 
ๆ ลําหนึง่พาดบนงํามเหมอืนราวตากผ๎า และหาไม๎ลํายํอม ๆ พิงเขา๎กับราวให๎เท ๆ ไม๎เหลํานีพ้าดเป็นระยะ 
ๆ พอสมควร ตอํไปกม็ุงเพงิด๎วยใบไม๎ (กิ่งไม๎เลก็ที่มีใบมาก ๆ บ๎างกไ็ด๎) ได๎ใบไม๎ใหมํ ๆ หนา ๆ สะเป็น
หลังคาจนหนาพอกันแดดได ๎แล๎วมีไมซ๎ีกหรอืกิง่ไม๎เล็กวางทับใบไม ๎ผูกติดกับไมพ๎าดเพื่อกันใบไม๎ปลิวอีก 124 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 

ชั้นหนึ่ง ใบไม๎ที่ใช๎ควรใช๎ใบสด จะทาํให๎เยน็ดีกวําใบไม๎แห๎ง ในการมุงต๎องระวังอยํางหนึ่งคือ มงุแตํข๎างลําง
ขึ้นไปจึงจะซ๎อนกันเรยีบร๎อยเป็นชั้น ๆ กอํนทาํเพิงควรสังเกตทางลมแล๎วหันหลังคาไปทางนั้น 

ที่นอน -  ไมํควรนอนกับพื้นดิน เพราะความชื้นจะทําให๎เจ็บป่วยได๎งําย อยํางน๎อยก็ควรหา 
  ใบไม๎ ฟาง หญา๎ มาปูไดห๎นายิง่ขึ้น เสร็จแล๎วหาผ๎าปูอีกชั้นหนึ่ง ถ๎ามีถุงผ๎าใบติดตัว 
  ไปด๎วย เมือ่จะนอนกห็าหญา๎แห๎ง ฟางกระดาษหรือสิ่งของนิม่ ๆ ยัดใสํเสร็จแล๎วจะ 
  เป็นที่นอนได๎อยํางดี และมีผ๎าหมํ 2 ผืน ควรปูนอน 1 ผืนและหํอ 1 ผืน 
ฟูกป่า -  ถ๎ามีเวลากค็วรทําฟกูป่า ดังมีวิธีทําตํอไปนี้ 

ปักหลักสูงประมาณ 2  เมตร 5 หลักเป็นแถวและตรงกันข๎ามอกี 2 หลัก มไีมข๎วางผูกกับหลักทั้ง

สอง ผูกเชือกหรอืเถาวัลย๑เขา๎กับหลกัแถวที่ 1 (5 ต๎น) หลักละ 1 เส๎น แล๎วจึงขงึเชือกให๎ตรงไปผูกไว๎กับไม๎
ขวางทางหลักแถวที่ 2 ปลายเชอืกใหท๎บกลับมาทางหลกัแถวที่ 1 และให๎เลยหลักแถวนั้นไปอกีสัก 1 ฟุต 
แล๎วผูกปลายเชือกกับไม๎อกีอันหนึ่งให๎พอได๎ระยะเทํากับที่ผกูหลักอยูํแล๎ว เมือ่จะทอให๎คนหนึ่งถือไม๎ที่ผกู
ปลายเชือกนัน้ยกขึ้น อีกคนหนึ่งเอาฟางหรือหญ๎าวางเป็นลูกยาว ๆ หนา ๆ เหนือเชือกที่ขึงครั้งแรก ให๎
ยกขึ้นยกลงสลับกัน เชอืกที่ยกขึน้ลงจะรัดฟางหรือหญ๎าไว๎แนํน 

ฟูกป่าที่ทอแล๎วมีผ๎าปูอีกชั้นหนึ่งก็จะใช๎เป็นที่นอนไดอ๎ยํางสบาย 
นอกจากนัน้ อาจจะทําแครํโดยใช๎ไม๎มาทําหลกัและโครง เสร็จแล๎วเอาใบไม๎มาสะเป็นแครํนอนได๎ดี

เหมือนกัน 
หมอน -  อาจเอาถึงใสํเสื้อผ๎ามาใช๎หมอน โดยเอาเสื้อผ๎าม๎วนและพับใสํเข๎าไปเป็นเครื่องยัด 
ไส๎ก็ใช๎เป็นหมอนได๎ดี B.-P. กลําววําเคยใช๎รองเท๎าทําเป็นหมอน โดยเอาเสื้อผ๎าพันรอบ ๆ เพื่อไมํให๎ 
รองเท๎าหลุดออกจากกัน 
การเตรียมพัสดุ -  เครื่องใช๎ดังกลําวข๎างต๎น จะต๎องรีบหารีบสะสมไว๎แนํเนิ่น ๆ สิ่งที่มีราคาแพงที่สุด  
คือเต็นท๑ ถ๎ามีร๎านให๎เชําก็ควรเชําเขา หรือถ๎าอยูํใกล๎กองทหารก็อาจขอยืมไปกํอน 
จนกวําจะมีเงินซื้อเป็นสมบัติของหมูํ เนื่องจากการฝึกเราฝึกเป็นหมูํ ฉะนั้น แตํละหมูํ 
ควรรับผิดชอบสิ่งของของตนเอง ในระหวํางที่ยังไมํได๎ไปอยูํคํายพักแรม นายหมูํ 
ควรตรวจพัสดุเป็นครั้งคราว หากเห็นสิ่งใดชํารุดควรจะซํอมก็จะต๎องรีบซํอมไว๎ให๎ 
พร๎อม 
หมายเหตุ ในการอยูํคํายพักแรมมีหลักอยูํอยํางหนึ่งวํา ผู๎กํากับลูกเสือจะไมํนอนรํวมเต็นท๑ลูกเสือ ฉะนั้น ผู๎

กํากับลูกเสือจะต๎องกางเต็นท๑ของตนเอง ตลอดจนเต็นท๑ที่ต๎องใช๎เป็นสํวนรวม เชํน เต็นท๑
พยาบาล(ควรอยูํในที่เงียบ ๆ) 

9. การขนส่ง ดังได๎กลําวมาแล๎ววําการไปอยูํคํายพักแรมนั้นลูกเสือเดินไปหรือขึ้นรถไปจนถึงที่จะ
ตั้งคํายพักแรม ทั้งนี้ สุดแล๎วแตํระยะทางใกล๎ไกลจากที่ตั้งกองลูกเสือตลอดจนมีเงินคําใช๎จํายในเรื่องนี้มาก
น๎อยเพียงใด 

 หาไมง้า่มมา 2 ล�ายาวประมาณ 2 เมตรครัง้ ปักลงดนิเสยีสกัครึง่เมตร เพือ่จะไดแ้น่นด ีหาไมล้�ายาว ๆ 

ล�าหน่ึงพาดบนงา่มเหมอืนราวตากผา้ และหาไมล้�าย่อม ๆ พงิเขา้กบัราวใหเ้ท ๆ ไมเ้หล่าน้ีพาดเป็นระยะ ๆ  

พอสมควร ต่อไปกม็งุเพงิดว้ยใบไม ้ (กิง่ไมเ้ลก็ทีม่ใีบมาก ๆ บา้งกไ็ด)้ ไดใ้บไมใ้หม ่ ๆ หนา ๆ สะเป็นหลงัคา 

จนหนาพอกนัแดดได ้ แล้วมไีมซ้กีหรอืกิง่ไมเ้ลก็วางทบัใบไม ้ ผูกตดิกบัไมพ้าดเพื่อกนัใบไมป้ลวิอกีชัน้หน่ึง  

ใบไมท้ีใ่ชค้วรใชใ้บสด จะท�าใหเ้ยน็ดกีว่าใบไมแ้หง้ ในการมุงตอ้งระวงัอย่างหน่ึงคอื มุงแต่ขา้งล่างขึน้ไปจงึจะ 

ซอ้นกนัเรยีบรอ้ยเป็นชัน้ ๆ ก่อนท�าเพงิควรสงัเกตทางลมแลว้หนัหลงัคาไปทางนัน้
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เครื่องใช๎ประจําตัว 
ไฟฟ้าเดินทาง 
แผนที่ เข็มทิศ 
กระเป๋ายา 

4) เครื่องใช๎ในการฝึกวิชาลูกเสือ 
แล๎วแตํจะฝึกเรื่องอะไร มีโปรแกรมอยํางไร จะต๎องนําเครื่องใช๎ไปประกอบการสอนและใช๎ใน

การแขํงขันให๎ครบถ๎วน 
ยาที่ควรนําไป -  ได๎แกํยาฆําเชื้อ (ทิงเจอร๑ไอโอดิน) แอมโมเนียหอม ยาทาแก๎ไฟไหม๎น้ําร๎อนลวก  
  (ขี้ผึ้งเพนนิซิลิน) ดีเกลือ แอสไพริน ยาล๎างตา ฯลฯ ถ๎วยยา กรรไกร ผ๎าพันแผล 
  ขนาดตําง ๆ ผ๎าปิดแผลที่สะอาด ผ๎ายางปิดแผล เป็นต๎น 
เต็นท์ -  B.P. กลําววํา “สําหรบคํายประจําข๎าพเจ๎าชอบเต็นท๑ชนิดที่ผู๎สํารวจเรียกวํา Ridge tent  

  หรือ Wall tent เต็นท๑ชนิดนี้อยูํสบาย และทําให๎คํายดูเรียบร๎อยดีกวําเต็นท๑ชนิดอื่น ๆ 
  ผ๎าเต็นท๑ทนน้ําได๎ดี และเมื่อฝนตกด๎านในก็ไมํเปียก อนึ่ง เต็นท๑ขนาดเล็ก  
  (เต็นท๑กระแบะ) สําหรับลูกเสือนอน 1-2 คน ก็ใช๎ได๎ดีสําหรับการอยูํคํายพักแรม” 

 
เพิง -  ในกรณีที่ไมํมีเต็นท๑ จําเป็นจะต๎องสร๎างเพิงที่พักขึ้นด๎งตํอไปนี้ 

หาไมง๎ํามมา 2 ลาํยาวประมาณ 2 เมตรครึ่ง ปักลงดินเสยีสักครึ่งเมตร เพื่อจะได๎แนนํดี หาไมล๎ํายาว 
ๆ ลําหนึง่พาดบนงํามเหมอืนราวตากผ๎า และหาไม๎ลํายํอม ๆ พิงเขา๎กับราวให๎เท ๆ ไม๎เหลํานีพ้าดเป็นระยะ 
ๆ พอสมควร ตอํไปกม็ุงเพงิด๎วยใบไม๎ (กิ่งไม๎เลก็ที่มีใบมาก ๆ บ๎างกไ็ด๎) ได๎ใบไม๎ใหมํ ๆ หนา ๆ สะเป็น
หลังคาจนหนาพอกันแดดได ๎แล๎วมีไมซ๎ีกหรอืกิง่ไม๎เล็กวางทับใบไม ๎ผูกติดกับไมพ๎าดเพื่อกันใบไม๎ปลิวอีก 124 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 

ชั้นหนึ่ง ใบไม๎ที่ใช๎ควรใช๎ใบสด จะทาํให๎เยน็ดีกวําใบไม๎แห๎ง ในการมุงต๎องระวังอยํางหนึ่งคือ มงุแตํข๎างลําง
ขึ้นไปจึงจะซ๎อนกันเรยีบร๎อยเป็นชั้น ๆ กอํนทาํเพิงควรสังเกตทางลมแล๎วหันหลังคาไปทางนั้น 

ที่นอน -  ไมํควรนอนกับพื้นดิน เพราะความชื้นจะทําให๎เจ็บป่วยได๎งําย อยํางน๎อยก็ควรหา 
  ใบไม๎ ฟาง หญา๎ มาปูไดห๎นายิง่ขึ้น เสร็จแล๎วหาผ๎าปูอีกชั้นหนึ่ง ถ๎ามีถุงผ๎าใบติดตัว 
  ไปด๎วย เมือ่จะนอนกห็าหญา๎แห๎ง ฟางกระดาษหรือสิ่งของนิม่ ๆ ยัดใสํเสร็จแล๎วจะ 
  เป็นที่นอนได๎อยํางดี และมีผ๎าหมํ 2 ผืน ควรปูนอน 1 ผืนและหํอ 1 ผืน 
ฟูกป่า -  ถ๎ามีเวลากค็วรทําฟกูป่า ดังมีวิธีทําตํอไปนี้ 

ปักหลักสูงประมาณ 2  เมตร 5 หลักเป็นแถวและตรงกันข๎ามอกี 2 หลัก มไีมข๎วางผูกกับหลักทั้ง

สอง ผูกเชือกหรอืเถาวัลย๑เขา๎กับหลกัแถวที่ 1 (5 ต๎น) หลักละ 1 เส๎น แล๎วจึงขงึเชือกให๎ตรงไปผูกไว๎กับไม๎
ขวางทางหลักแถวที่ 2 ปลายเชอืกใหท๎บกลับมาทางหลกัแถวที่ 1 และให๎เลยหลักแถวนั้นไปอกีสัก 1 ฟุต 
แล๎วผูกปลายเชือกกับไม๎อกีอันหนึ่งให๎พอได๎ระยะเทํากับที่ผกูหลักอยูํแล๎ว เมือ่จะทอให๎คนหนึ่งถือไม๎ที่ผกู
ปลายเชือกนัน้ยกขึ้น อีกคนหนึ่งเอาฟางหรือหญ๎าวางเป็นลูกยาว ๆ หนา ๆ เหนือเชือกที่ขึงครั้งแรก ให๎
ยกขึ้นยกลงสลับกัน เชอืกที่ยกขึน้ลงจะรัดฟางหรือหญ๎าไว๎แนํน 

ฟูกป่าที่ทอแล๎วมีผ๎าปูอีกชั้นหนึ่งก็จะใช๎เป็นที่นอนไดอ๎ยํางสบาย 
นอกจากนัน้ อาจจะทําแครํโดยใช๎ไม๎มาทําหลกัและโครง เสร็จแล๎วเอาใบไม๎มาสะเป็นแครํนอนได๎ดี

เหมือนกัน 
หมอน -  อาจเอาถึงใสํเสื้อผ๎ามาใช๎หมอน โดยเอาเสื้อผ๎าม๎วนและพับใสํเข๎าไปเป็นเครื่องยัด 
ไส๎ก็ใช๎เป็นหมอนได๎ดี B.-P. กลําววําเคยใช๎รองเท๎าทําเป็นหมอน โดยเอาเสื้อผ๎าพันรอบ ๆ เพื่อไมํให๎ 
รองเท๎าหลุดออกจากกัน 
การเตรียมพัสดุ -  เครื่องใช๎ดังกลําวข๎างต๎น จะต๎องรีบหารีบสะสมไว๎แนํเนิ่น ๆ สิ่งที่มีราคาแพงที่สุด  
คือเต็นท๑ ถ๎ามีร๎านให๎เชําก็ควรเชําเขา หรือถ๎าอยูํใกล๎กองทหารก็อาจขอยืมไปกํอน 
จนกวําจะมีเงินซื้อเป็นสมบัติของหมูํ เนื่องจากการฝึกเราฝึกเป็นหมูํ ฉะนั้น แตํละหมูํ 
ควรรับผิดชอบสิ่งของของตนเอง ในระหวํางที่ยังไมํได๎ไปอยูํคํายพักแรม นายหมูํ 
ควรตรวจพัสดุเป็นครั้งคราว หากเห็นสิ่งใดชํารุดควรจะซํอมก็จะต๎องรีบซํอมไว๎ให๎ 
พร๎อม 
หมายเหตุ ในการอยูํคํายพักแรมมีหลักอยูํอยํางหนึ่งวํา ผู๎กํากับลูกเสือจะไมํนอนรํวมเต็นท๑ลูกเสือ ฉะนั้น ผู๎

กํากับลูกเสือจะต๎องกางเต็นท๑ของตนเอง ตลอดจนเต็นท๑ที่ต๎องใช๎เป็นสํวนรวม เชํน เต็นท๑
พยาบาล(ควรอยูํในที่เงียบ ๆ) 

9. การขนส่ง ดังได๎กลําวมาแล๎ววําการไปอยูํคํายพักแรมนั้นลูกเสือเดินไปหรือขึ้นรถไปจนถึงที่จะ
ตั้งคํายพักแรม ทั้งนี้ สุดแล๎วแตํระยะทางใกล๎ไกลจากที่ตั้งกองลูกเสือตลอดจนมีเงินคําใช๎จํายในเรื่องนี้มาก
น๎อยเพียงใด 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 125 

  

โดยเฉพาะการเดินทางโดยรถไฟนั้น ได๎มีระเบียบลดหยํอนคําโดยสารให๎แกํลูกเสือที่ไปเป็นหมูํ
เป็นคณะจํานวนมาก ๆ อยูํแล๎ว ฉะนั้นจึงควรขอให๎เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ
ผู๎อํานวยการลูกเสือจังหวัด ผู๎อํานวยการลูกเสืออําเภอแล๎วแตํกรณีชํวยติดตํอกับองค๑การรถไฟให๎แตํเนิ่น ๆ 
แตํถ๎าเดินทางโดยรถประจําทางหรือเชํารถก็ควรจะได๎ติดตํอกับบริษัทรถประจําทางหรือเจ๎าของรถแตํเนิ่น ๆ 
เชํนเดียวกัน ไมํใชํวินาทีสุดท๎ายจึงคํอยติดตํอ ซึ่งจะทําให๎เกิดการขลุกขลักขึ้นได๎ อนึ่ง ถ๎ามีสัมภาระหนัก ๆ 
ก็ควรสํงไปลํวงหน๎า เพื่อจะได๎ไมํยุํงยากในระหวํางทาง 

10. เตรียมรายการอาหาร รายการอาหารแตํละหมูํ จะต๎องเตรียมลํวงหน๎า คือจะรับประทาน
อาหารมื้อเช๎า กลางวัน เย็น และควรจะได๎ฝึกหุงข๎าว ฝึกประกอบอาหารกํอนไปอยูํคํายพักแรม อาหารที่
รับประทานควรเป็นอาหารที่ปรุงงําย ๆ แบบชาวป่า และในเวลาเดียวกันก็ควรให๎ถูกหลักโภชนาการตาม
สมควร 

11. กรจัดโปรแกรม โปรแกรมในระหวํางอยูํคํายพักแรมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่ผู๎กํากับลูกเสือจะต๎อง
เตรียมจัดทําไว๎ลํวงหน๎า โปรแกรมนั้นเพื่อฝึกวิชาลูกเสือ จะฝึกวิชาลูกเสือเรื่องอะไร อยํางไร และมีผู๎ใด
รับผิดชอบ (แบํงหน๎าที่ให๎รองผู๎กํากับ) ผู๎กํากับลูกเสือจะต๎องเตรียมการให๎รอบคอบ 

ข๎อพึงระวัง ก็คือ โปรแกรมนั้นต้องให้ลูกเสือแต่ละคนมีความรู้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นเป็นล าดับในเมื่อสิ้นสุดการ
อยู่ค่ายพักแรมแล้ว 

โปรแกรมเชํนวํานี้ควรนําปรึกษาในที่ประชุมนายหมูํ 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างโปรแกรม 
วันเสาร์ ที่..................เดือน................................พ.ศ.................... 

13.00 น. นัดพบที่ตั้งกอง 
  นายหมูํตรวจหมูขํองตน และตรวจพัสดทุี่จะนําไป 
13.30 น. ประชุมกอง นายหมูํรายงานยอดจาํนวน ผู๎กาํกบัช้ีแจงแนะนํา 

 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 125 

  

โดยเฉพาะการเดินทางโดยรถไฟนั้น ได๎มีระเบียบลดหยํอนคําโดยสารให๎แกํลูกเสือที่ไปเป็นหมูํ
เป็นคณะจํานวนมาก ๆ อยูํแล๎ว ฉะนั้นจึงควรขอให๎เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ
ผู๎อํานวยการลูกเสือจังหวัด ผู๎อํานวยการลูกเสืออําเภอแล๎วแตํกรณีชํวยติดตํอกับองค๑การรถไฟให๎แตํเนิ่น ๆ 
แตํถ๎าเดินทางโดยรถประจําทางหรือเชํารถก็ควรจะได๎ติดตํอกับบริษัทรถประจําทางหรือเจ๎าของรถแตํเนิ่น ๆ 
เชํนเดียวกัน ไมํใชํวินาทีสุดท๎ายจึงคํอยติดตํอ ซึ่งจะทําให๎เกิดการขลุกขลักขึ้นได๎ อนึ่ง ถ๎ามีสัมภาระหนัก ๆ 
ก็ควรสํงไปลํวงหน๎า เพื่อจะได๎ไมํยุํงยากในระหวํางทาง 

10. เตรียมรายการอาหาร รายการอาหารแตํละหมูํ จะต๎องเตรียมลํวงหน๎า คือจะรับประทาน
อาหารมื้อเช๎า กลางวัน เย็น และควรจะได๎ฝึกหุงข๎าว ฝึกประกอบอาหารกํอนไปอยูํคํายพักแรม อาหารที่
รับประทานควรเป็นอาหารที่ปรุงงําย ๆ แบบชาวป่า และในเวลาเดียวกันก็ควรให๎ถูกหลักโภชนาการตาม
สมควร 

11. กรจัดโปรแกรม โปรแกรมในระหวํางอยูํคํายพักแรมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่ผู๎กํากับลูกเสือจะต๎อง
เตรียมจัดทําไว๎ลํวงหน๎า โปรแกรมนั้นเพื่อฝึกวิชาลูกเสือ จะฝึกวิชาลูกเสือเรื่องอะไร อยํางไร และมีผู๎ใด
รับผิดชอบ (แบํงหน๎าที่ให๎รองผู๎กํากับ) ผู๎กํากับลูกเสือจะต๎องเตรียมการให๎รอบคอบ 

ข๎อพึงระวัง ก็คือ โปรแกรมนั้นต้องให้ลูกเสือแต่ละคนมีความรู้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นเป็นล าดับในเมื่อสิ้นสุดการ
อยู่ค่ายพักแรมแล้ว 

โปรแกรมเชํนวํานี้ควรนําปรึกษาในที่ประชุมนายหมูํ 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างโปรแกรม 
วันเสาร์ ท่ี..................เดือน................................พ.ศ.................... 

13.00 น. นัดพบที่ตั้งกอง 
  นายหมูํตรวจหมูขํองตน และตรวจพัสดทุี่จะนําไป 
13.30 น. ประชุมกอง นายหมูํรายงานยอดจาํนวน ผู๎กาํกบัช้ีแจงแนะนํา 
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13.45 น. ให๎ลูกเสอืออกเดินทางเป็นรายหมู ํ(สําหรับอยูํคาํยพักแรมเดินไป) ในระหวําง 
  เดินทาง ให๎สังเกตภมูิประเทศ ป่าไม ๎สัตว๑ และหมูํบ๎าน 
16.00 น. ถึงที่จะตั้งคํายพักแรม ชักธงขึ้นสูยํอดเสา แตํละหมูํตั้งเต็นท๑ ประกอบอาหาร 
  รับประทานอาหาร 
18.00 น. ชักธงลง 
19.30 น. เลํนรอบกองไฟ 
21.30 น. สวดมนต๑ 
22.00 น. ปิดไฟ นอน 

วันอาทิตย์ ที่..................เดือน................................พ.ศ.................... 
06.00 น. ตื่น ประกอบอาหาร รับประอาหาร 
08.00 น. ชักธงขึ้น ทําความสะอาด ผึ่งที่นอนและผ๎าหํม 
08.30 น. ตรวจ 
09.00-11.00 น. เรียนวิชาลูกเสอื (เงื่อน เข็มทิศ เกม) 
11.00-12.00 น. ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร 
12.00-13.00 น. พัก 
13.00-13.30 น. เกม 
14.00 น. ชักธงลง  เก็บคําย ทําความสะอาด 
14.30 น. ประชุมกอง ผู๎กาํกับช้ีแจงแนะนํา เดินทางกลับหมูํ 
17.00 น. ถึงที่ตั้งกอง สอบยอดจาํนวน ผู๎กาํกับอาจชี้แจงแนะนําอีกครั้งแล๎วเลิก 
 
หมายเหตุ  ตามโปรแกรมข๎างตน๎นี้ เราอาจเปลีย่นได๎หรือยดืหยุํนได๎เสมอ ทั้งนี้ ให๎ถือความเหมาะสม 
 กาลเทศะเป็นสําคัญ 

ลูกเสือยํอมอยากฝึกวิชาลูกเสือแปลก ๆ ใหมํ ๆ มากกวําจะถือเอาการอยูํคํายพักแรมเป็นที่พักผํอน
หยํอนใจ ฉะนั้น การอยูํคํายพักแรมผู๎กํากับลูกเสือควรจัดกิจกรรมให๎มากอยําง และถ๎ามีโอกาสก็ควรอนุญาต
ให๎ลูกเสือไปสํารวจภูมิประเทศรอบ ๆ บริเวณคํายพัก 

จงเตรียมโปรแกรมในวันฝนตกหรือเมื่อมีเหตุการณ๑ฉุกเฉนิเกิดขึ้น รวมความวําให๎โปรแกรมกิจกรรม
ของเราได๎เดินไปตามสมควร ไมํหยุดชะงัก 
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 125 

  

โดยเฉพาะการเดินทางโดยรถไฟนั้น ได๎มีระเบียบลดหยํอนคําโดยสารให๎แกํลูกเสือที่ไปเป็นหมูํ
เป็นคณะจํานวนมาก ๆ อยูํแล๎ว ฉะนั้นจึงควรขอให๎เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ
ผู๎อํานวยการลูกเสือจังหวัด ผู๎อํานวยการลูกเสืออําเภอแล๎วแตํกรณีชํวยติดตํอกับองค๑การรถไฟให๎แตํเนิ่น ๆ 
แตํถ๎าเดินทางโดยรถประจําทางหรือเชํารถก็ควรจะได๎ติดตํอกับบริษัทรถประจําทางหรือเจ๎าของรถแตํเนิ่น ๆ 
เชํนเดียวกัน ไมํใชํวินาทีสุดท๎ายจึงคํอยติดตํอ ซึ่งจะทําให๎เกิดการขลุกขลักขึ้นได๎ อนึ่ง ถ๎ามีสัมภาระหนัก ๆ 
ก็ควรสํงไปลํวงหน๎า เพื่อจะได๎ไมํยุํงยากในระหวํางทาง 

10. เตรียมรายการอาหาร รายการอาหารแตํละหมูํ จะต๎องเตรียมลํวงหน๎า คือจะรับประทาน
อาหารมื้อเช๎า กลางวัน เย็น และควรจะได๎ฝึกหุงข๎าว ฝึกประกอบอาหารกํอนไปอยูํคํายพักแรม อาหารที่
รับประทานควรเป็นอาหารที่ปรุงงําย ๆ แบบชาวป่า และในเวลาเดียวกันก็ควรให๎ถูกหลักโภชนาการตาม
สมควร 

11. กรจัดโปรแกรม โปรแกรมในระหวํางอยูํคํายพักแรมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่ผู๎กํากับลูกเสือจะต๎อง
เตรียมจัดทําไว๎ลํวงหน๎า โปรแกรมนั้นเพื่อฝึกวิชาลูกเสือ จะฝึกวิชาลูกเสือเรื่องอะไร อยํางไร และมีผู๎ใด
รับผิดชอบ (แบํงหน๎าที่ให๎รองผู๎กํากับ) ผู๎กํากับลูกเสือจะต๎องเตรียมการให๎รอบคอบ 

ข๎อพึงระวัง ก็คือ โปรแกรมนั้นต้องให้ลูกเสือแต่ละคนมีความรู้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นเป็นล าดับในเมื่อสิ้นสุดการ
อยู่ค่ายพักแรมแล้ว 

โปรแกรมเชํนวํานี้ควรนําปรึกษาในที่ประชุมนายหมูํ 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างโปรแกรม 
วันเสาร์ ที่..................เดือน................................พ.ศ.................... 

13.00 น. นัดพบที่ตั้งกอง 
  นายหมูํตรวจหมูขํองตน และตรวจพัสดทุี่จะนําไป 
13.30 น. ประชุมกอง นายหมูํรายงานยอดจาํนวน ผู๎กาํกบัช้ีแจงแนะนํา 

 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 125 

  

โดยเฉพาะการเดินทางโดยรถไฟนั้น ได๎มีระเบียบลดหยํอนคําโดยสารให๎แกํลูกเสือที่ไปเป็นหมูํ
เป็นคณะจํานวนมาก ๆ อยูํแล๎ว ฉะนั้นจึงควรขอให๎เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ
ผู๎อํานวยการลูกเสือจังหวัด ผู๎อํานวยการลูกเสืออําเภอแล๎วแตํกรณีชํวยติดตํอกับองค๑การรถไฟให๎แตํเนิ่น ๆ 
แตํถ๎าเดินทางโดยรถประจําทางหรือเชํารถก็ควรจะได๎ติดตํอกับบริษัทรถประจําทางหรือเจ๎าของรถแตํเนิ่น ๆ 
เชํนเดียวกัน ไมํใชํวินาทีสุดท๎ายจึงคํอยติดตํอ ซึ่งจะทําให๎เกิดการขลุกขลักขึ้นได๎ อนึ่ง ถ๎ามีสัมภาระหนัก ๆ 
ก็ควรสํงไปลํวงหน๎า เพื่อจะได๎ไมํยุํงยากในระหวํางทาง 

10. เตรียมรายการอาหาร รายการอาหารแตํละหมูํ จะต๎องเตรียมลํวงหน๎า คือจะรับประทาน
อาหารมื้อเช๎า กลางวัน เย็น และควรจะได๎ฝึกหุงข๎าว ฝึกประกอบอาหารกํอนไปอยูํคํายพักแรม อาหารที่
รับประทานควรเป็นอาหารที่ปรุงงําย ๆ แบบชาวป่า และในเวลาเดียวกันก็ควรให๎ถูกหลักโภชนาการตาม
สมควร 

11. กรจัดโปรแกรม โปรแกรมในระหวํางอยูํคํายพักแรมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่ผู๎กํากับลูกเสือจะต๎อง
เตรียมจัดทําไว๎ลํวงหน๎า โปรแกรมนั้นเพื่อฝึกวิชาลูกเสือ จะฝึกวิชาลูกเสือเรื่องอะไร อยํางไร และมีผู๎ใด
รับผิดชอบ (แบํงหน๎าที่ให๎รองผู๎กํากับ) ผู๎กํากับลูกเสือจะต๎องเตรียมการให๎รอบคอบ 

ข๎อพึงระวัง ก็คือ โปรแกรมนั้นต้องให้ลูกเสือแต่ละคนมีความรู้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นเป็นล าดับในเมื่อสิ้นสุดการ
อยู่ค่ายพักแรมแล้ว 

โปรแกรมเชํนวํานี้ควรนําปรึกษาในที่ประชุมนายหมูํ 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างโปรแกรม 
วันเสาร์ ที่..................เดือน................................พ.ศ.................... 

13.00 น. นัดพบที่ตั้งกอง 
  นายหมูํตรวจหมูขํองตน และตรวจพัสดทุี่จะนําไป 
13.30 น. ประชุมกอง นายหมูํรายงานยอดจาํนวน ผู๎กาํกบัช้ีแจงแนะนํา 

126 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 

13.45 น. ให๎ลูกเสอืออกเดินทางเป็นรายหมู ํ(สําหรับอยูํคาํยพักแรมเดินไป) ในระหวําง 
  เดินทาง ให๎สังเกตภมูิประเทศ ป่าไม ๎สัตว๑ และหมูํบ๎าน 
16.00 น. ถึงที่จะตั้งคํายพักแรม ชักธงขึ้นสูยํอดเสา แตํละหมูํตั้งเต็นท๑ ประกอบอาหาร 
  รับประทานอาหาร 
18.00 น. ชักธงลง 
19.30 น. เลํนรอบกองไฟ 
21.30 น. สวดมนต๑ 
22.00 น. ปิดไฟ นอน 

วันอาทิตย์ ที่..................เดือน................................พ.ศ.................... 
06.00 น. ตื่น ประกอบอาหาร รับประอาหาร 
08.00 น. ชักธงขึ้น ทําความสะอาด ผึ่งที่นอนและผ๎าหํม 
08.30 น. ตรวจ 
09.00-11.00 น. เรียนวิชาลูกเสอื (เงื่อน เข็มทิศ เกม) 
11.00-12.00 น. ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร 
12.00-13.00 น. พัก 
13.00-13.30 น. เกม 
14.00 น. ชักธงลง  เก็บคําย ทําความสะอาด 
14.30 น. ประชุมกอง ผู๎กาํกับช้ีแจงแนะนํา เดินทางกลับหมูํ 
17.00 น. ถึงที่ตั้งกอง สอบยอดจาํนวน ผู๎กาํกับอาจชี้แจงแนะนําอีกครั้งแล๎วเลิก 
 
หมายเหตุ  ตามโปรแกรมข๎างตน๎นี้ เราอาจเปลีย่นได๎หรือยดืหยุํนได๎เสมอ ทั้งนี้ ให๎ถือความเหมาะสม 
 กาลเทศะเป็นสําคัญ 

ลูกเสือยํอมอยากฝึกวิชาลูกเสือแปลก ๆ ใหมํ ๆ มากกวําจะถือเอาการอยูํคํายพักแรมเป็นที่พักผํอน
หยํอนใจ ฉะนั้น การอยูํคํายพักแรมผู๎กํากับลูกเสือควรจัดกิจกรรมให๎มากอยําง และถ๎ามีโอกาสก็ควรอนุญาต
ให๎ลูกเสือไปสํารวจภูมิประเทศรอบ ๆ บริเวณคํายพัก 

จงเตรียมโปรแกรมในวันฝนตกหรือเมื่อมีเหตุการณ๑ฉุกเฉนิเกิดขึ้น รวมความวําให๎โปรแกรมกิจกรรม
ของเราได๎เดินไปตามสมควร ไมํหยุดชะงัก 
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126 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 

13.45 น. ให๎ลูกเสอืออกเดินทางเป็นรายหมู ํ(สําหรับอยูํคาํยพักแรมเดินไป) ในระหวําง 
  เดินทาง ให๎สังเกตภมูิประเทศ ป่าไม ๎สัตว๑ และหมูํบ๎าน 
16.00 น. ถึงที่จะตั้งคํายพักแรม ชักธงขึ้นสูยํอดเสา แตํละหมูํตั้งเต็นท๑ ประกอบอาหาร 
  รับประทานอาหาร 
18.00 น. ชักธงลง 
19.30 น. เลํนรอบกองไฟ 
21.30 น. สวดมนต๑ 
22.00 น. ปิดไฟ นอน 

วันอาทิตย์ ที่..................เดือน................................พ.ศ.................... 
06.00 น. ตื่น ประกอบอาหาร รับประอาหาร 
08.00 น. ชักธงขึ้น ทําความสะอาด ผึ่งที่นอนและผ๎าหํม 
08.30 น. ตรวจ 
09.00-11.00 น. เรียนวิชาลูกเสอื (เงื่อน เข็มทิศ เกม) 
11.00-12.00 น. ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร 
12.00-13.00 น. พัก 
13.00-13.30 น. เกม 
14.00 น. ชักธงลง  เก็บคําย ทําความสะอาด 
14.30 น. ประชุมกอง ผู๎กาํกับช้ีแจงแนะนํา เดินทางกลับหมูํ 
17.00 น. ถึงที่ตั้งกอง สอบยอดจาํนวน ผู๎กาํกับอาจชี้แจงแนะนําอีกครั้งแล๎วเลิก 
 
หมายเหตุ  ตามโปรแกรมข๎างตน๎นี้ เราอาจเปลีย่นได๎หรือยดืหยุํนได๎เสมอ ทั้งนี้ ให๎ถือความเหมาะสม 
 กาลเทศะเป็นสําคัญ 

ลูกเสือยํอมอยากฝึกวิชาลูกเสือแปลก ๆ ใหมํ ๆ มากกวําจะถือเอาการอยูํคํายพักแรมเป็นที่พักผํอน
หยํอนใจ ฉะนั้น การอยูํคํายพักแรมผู๎กํากับลูกเสือควรจัดกิจกรรมให๎มากอยําง และถ๎ามีโอกาสก็ควรอนุญาต
ให๎ลูกเสือไปสํารวจภูมิประเทศรอบ ๆ บริเวณคํายพัก 

จงเตรียมโปรแกรมในวันฝนตกหรือเมื่อมีเหตุการณ๑ฉุกเฉนิเกิดขึ้น รวมความวําให๎โปรแกรมกิจกรรม
ของเราได๎เดินไปตามสมควร ไมํหยุดชะงัก 
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หมวดที่ 2 

เมื่อถึงที่ตั้งค่ายพักแรม 

มีคําแนะนําดังต่อไปนี้ 

1. การวางผัง เมื่อลูกเสือเดินทางถึงที่ตั้งคํายพักแรมแล๎วนายหมูํจะสั่งให๎ลูกเสือวางพัสดุที่นํามา
กองไว๎ ครั้นแล๎วก็วางผังเต็นท๑พัก ซึ่งนายหมูํลูกเสือได๎เคยมาดูสถานที่ หรือเคยดูจากแผนที่ที่ติดป้าย
ประกาศไว๎ที่ตั้งกองแล๎ว หากยังไมํเคยดูเลยก็จะต๎องเลือกที่จะตั้งเต็นท๑พักในขณะนั้น 

ในกรณีที่จัดคนไปตั้งเต็นท๑พักให๎ลูกเสือลํวงหน๎านั้น เป็นวิธีการที่ไมํดี ผู๎กํากับลูกเสือไมํควร
กระทํา เพราะจะทําให๎ลูกเสือขาดประโยชน๑จากการฝึกการตั้งเต็นท๑หรือสร๎างเพิง 

ตํอไปนี้คือคําแนะนําในการวางผัง 
(1) ให๎แตํละหมูํตั้งเต็นท๑พักของตนเอง และไมํควรใกล๎เกินไป ถ๎ามองไมํเห็นกันได๎ก็ยิ่งดี และถ๎า

คิดวําฝนจะตกก็ให๎ขุดวางระบายน้ําด๎วย 
(2) เต็นท๑ของผู๎บังคับบัญชาลูกเสืออยูํตอนกลาง (เต็นท๑หมูํลูกเสืออยูํรอบ ๆ) ตั้งเสาธงประจํา

คําย พร๎อมด๎วยป้ายประกาศ 
(3) ที่ทําครัวของหมูํใดก็ให๎อยูํใกล๎เต็นท๑พักของหมูํนั้น ซึ่งใช๎เนื้อที่ทําครัวประมาณหมูํละ  3 -4 

ตารางเมตรเทํานั้น 
(4) ส๎วมควรจัดให๎สะดวกที่สุด และอยูํใต๎ลม ไมํควรไกลเกินไป กลางคืนควรมีโคมไฟไว๎ด๎วย 
(5) เต็นท๑เก็บพัสดุและเต็นท๑พยาบาลควรอยูํใกล๎เต็นท๑ผู๎บังคับบัญชา 
(6) หลุมเทน้ํา (หลุมเปียก) หลุมเผาขยะหรือเศษอาหาร (หลุมแห๎ง) ควรอยูํใต๎ลม 
(7) ที่ล๎างภาชนะและน้ําสําหรับดื่มควรอยูํใกล๎เต็นท๑ที่พัก 

การดําเนินงานข้ันต่อไป 
(1) ให๎แตํละหมูํตั้งเต็นท๑ทันที สํวนผู๎บังคับบัญชาก็กางเต็นท๑พักของตนเอง และเต็นท๑พยาบาล 
(2) ลูกเสือในหมูํให๎แบํงงานกันทํา เชํน 

- สร๎างส๎วมพร๎อมฉากกั้น 
- ขุดหลุมเทน้ํา (หลุมเปียก) หลุมเผาหรือเศษอาหาร (หลุมแห๎ง) 
- ทําที่ล๎างภาชนะ และที่ปักธง (ธงหมูํ) 
- ตั้งเต็นท๑เก็บพัสดุในความอํานวยการของเจ๎าหน๎าที่พัสดุ 

(3) เมื่อตั้งเต็นท๑พักเสร็จให๎ลูกเสือขนพัสดุเข๎าที่และดําเนินการหาฟืนหุงต๎มประกอบอาหารตํอไป 
 

2. ส้วมและที่ล้างมือเป็นสิ่งสําคัญจะต๎องจดัให๎ถูกต๎องตามหลักสุขาภบิาล และมีจํานวนที่ถํายมาก
พอกับความต๎องการ ส๎วมควรขุดหลุมให๎ยาวประมาณ 1 เมตร กว๎าง เมตร ไมํจําเป็นจะต๎องมีไม๎รองเท๎า มี

กระดาษชําระและกองทรายอยูํใกล๎ ๆ หลุมพร๎อมกับพลั่วสําหรับแซะทรายกลบเมื่อถํายอุจจาระเสร็จแล๎ว 
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หมวดที่ 2 

เมื่อถึงที่ตั้งค่ายพักแรม 

มีคําแนะนําดังต่อไปนี้ 

1. การวางผัง เมื่อลูกเสือเดินทางถึงที่ตั้งคํายพักแรมแล๎วนายหมูํจะสั่งให๎ลูกเสือวางพัสดุที่นํามา
กองไว๎ ครั้นแล๎วก็วางผังเต็นท๑พัก ซึ่งนายหมูํลูกเสือได๎เคยมาดูสถานที่ หรือเคยดูจากแผนที่ที่ติดป้าย
ประกาศไว๎ที่ตั้งกองแล๎ว หากยังไมํเคยดูเลยก็จะต๎องเลือกที่จะตั้งเต็นท๑พักในขณะนั้น 

ในกรณีที่จัดคนไปตั้งเต็นท๑พักให๎ลูกเสือลํวงหน๎านั้น เป็นวิธีการที่ไมํดี ผู๎กํากับลูกเสือไมํควร
กระทํา เพราะจะทําให๎ลูกเสือขาดประโยชน๑จากการฝึกการตั้งเต็นท๑หรือสร๎างเพิง 

ตํอไปนี้คือคําแนะนําในการวางผัง 
(1) ให๎แตํละหมูํตั้งเต็นท๑พักของตนเอง และไมํควรใกล๎เกินไป ถ๎ามองไมํเห็นกันได๎ก็ยิ่งดี และถ๎า

คิดวําฝนจะตกก็ให๎ขุดวางระบายน้ําด๎วย 
(2) เต็นท๑ของผู๎บังคับบัญชาลูกเสืออยูํตอนกลาง (เต็นท๑หมูํลูกเสืออยูํรอบ ๆ) ตั้งเสาธงประจํา

คําย พร๎อมด๎วยป้ายประกาศ 
(3) ที่ทําครัวของหมูํใดก็ให๎อยูํใกล๎เต็นท๑พักของหมูํนั้น ซึ่งใช๎เนื้อที่ทําครัวประมาณหมูํละ  3 -4 

ตารางเมตรเทํานั้น 
(4) ส๎วมควรจัดให๎สะดวกที่สุด และอยูํใต๎ลม ไมํควรไกลเกินไป กลางคืนควรมีโคมไฟไว๎ด๎วย 
(5) เต็นท๑เก็บพัสดุและเต็นท๑พยาบาลควรอยูํใกล๎เต็นท๑ผู๎บังคับบัญชา 
(6) หลุมเทน้ํา (หลุมเปียก) หลุมเผาขยะหรือเศษอาหาร (หลุมแห๎ง) ควรอยูํใต๎ลม 
(7) ที่ล๎างภาชนะและน้ําสําหรับดื่มควรอยูํใกล๎เต็นท๑ที่พัก 

การดําเนินงานข้ันต่อไป 
(1) ให๎แตํละหมูํตั้งเต็นท๑ทันที สํวนผู๎บังคับบัญชาก็กางเต็นท๑พักของตนเอง และเต็นท๑พยาบาล 
(2) ลูกเสือในหมูํให๎แบํงงานกันทํา เชํน 

- สร๎างส๎วมพร๎อมฉากกั้น 
- ขุดหลุมเทน้ํา (หลุมเปียก) หลุมเผาหรือเศษอาหาร (หลุมแห๎ง) 
- ทําที่ล๎างภาชนะ และที่ปักธง (ธงหมูํ) 
- ตั้งเต็นท๑เก็บพัสดุในความอํานวยการของเจ๎าหน๎าที่พัสดุ 

(3) เมื่อตั้งเต็นท๑พักเสร็จให๎ลูกเสือขนพัสดุเข๎าที่และดําเนินการหาฟืนหุงต๎มประกอบอาหารตํอไป 
 

2. ส้วมและที่ล้างมือเป็นสิ่งสําคัญจะต๎องจดัให๎ถูกต๎องตามหลักสุขาภบิาล และมีจํานวนที่ถํายมาก
พอกับความต๎องการ ส๎วมควรขุดหลุมให๎ยาวประมาณ 1 เมตร กว๎าง เมตร ไมํจําเป็นจะต๎องมีไม๎รองเท๎า มี

กระดาษชําระและกองทรายอยูํใกล๎ ๆ หลุมพร๎อมกับพลั่วสําหรับแซะทรายกลบเมื่อถํายอุจจาระเสร็จแล๎ว 
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ฉากกั้นอาจทําด๎วยผ๎าใบหรือกิ่งไม๎ใบไม๎กั้นสูงประมาณ 6 ฟุต ควรกั้นเป็นชํอง ๆ ส๎วมชนิดนี้ สําหรับลูกเสือ
ใช๎ใน 2 วันตํอลูกเสือ 10 คน ฉะนั้นจะต๎องกลบส๎วมให๎มิดไมํให๎แมลงวันตอมแล๎วขุดส๎วมใหมํ หากปฏิบัติเชํน
วํานี้จะไมํมีกลิ่นเหม็น 

ที่ปัสสาวะ ควรทําใกล๎ ๆ ส๎วม ให๎ขุดลึกพอสมควร แล๎วเอาดินหรือกรวดหินรองกน๎หลุมแล๎วขุด
รํองระบายน้ําปัสสาวะให๎ไหลออกไป หากใช๎หลายวันมีกลิ่นเหม็นก็กลบดินและทําใหมํ 

ที่สําหรับล้างมือ ประกอบด๎วยอํางใสํน้ําต๎องอยูํบนสามขา ควรมีสบูํและผ๎าเช็ดมือ เมื่อใช๎น้ํา
เสร็จแล๎วก็เทน้ําลงในหลุมเปียก ที่ล๎างมือนอกจากมีไว๎ในที่ทําครัวแล๎ว ควรมีไว๎ที่ปากทางเข๎าส๎วมด๎วยเพือ่จะ
ได๎ล๎างมือเมื่อกลับจากไปส๎วม 

3. ที่ทําครัว ควรมีเขตทําครัวโดยเฉพาะ โดยเลือกพื้นที่ที่จะเป็นเหตุให๎เสียหายแกํพื้นที่น๎อยที่สุด 
ถ๎ามีหญ๎าขึ้นอยูํต๎องแซะหญ๎าออก (ให๎ติดินประมาณ 10 ซม.) แล๎วจึงคํอยตั้งเตาไฟ สํวนหญ๎าที่แซะออกนั้น
จะต๎องหมั่นรดน้ําไว๎ เมื่อการอยูํคํายพักแรมได๎สิ้นสุดลงแล๎วก็ให๎ปลูกหญ๎าไว๎ที่เดิมแล๎วรดน้ําเพื่อให๎คืนสูํ
สภาพเดิม 

ในการจัดทําเครื่องใช๎นั้น อะไรควรทํากํอน อะไรควรทําภายหลัง ถือหลักวํา อันไหนสําคัญที่สุด
ก็ให๎จัดทํากํอน แล๎วจึงคํอย ๆ จัดทําสิ่งที่มีความสําคัญรองลงมาตาลําดับ 

 
ตํอไปนี้ คือคําแนะนําในการสร๎างเครื่องใช๎ตําง ๆ  

เตาไฟ -  มีหลายแบบ เชํน แบบขุดเป็นราง แบบใช๎อิฐหรือก๎อนหินวางเป็นสามเส๎า แบบเตายืน 
  เป็นแบบสะดวกในการทําครัว กํอนตั้งเตาไฟจงทําความสะอาดบริเวณนั้นอยําให๎มีเชื้อ 
  ไฟหรือสิ่งที่ติดไฟงํายอยูํใกล๎ ๆ 
กองฟืน -  ควรกองให๎เป็นระเบียบ อยูํไมํหํางจากเตาไฟ ถ๎าฝนตกจะต๎องมีหลังคาหลุมฟืนสําหรับ 
  เตายืนอาจเอาฟืนไว๎ใต๎เตาก็ได๎ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ -  เชํน ใช๎ในการหุงต๎ม ที่เก็บมีด ที่เก็บกระบอกน้ํา ที่เก็บจาน ที่เก็บถังน้ํา จะต๎องจัดทําขึ้น 
ที่หุงต้มและรับประทานอาหาร -  ควรมีหลังคาหลุมกันแดดกันฝน อาจใช๎ผ๎าใบหรือสร๎างเพิงคลุมด๎วย 
   กิ่งไม๎ใบไม๎ 
โต๊ะอาหารและม้านั่ง -  ควรจัดทําขึ้นตามแบบงําย ๆ 
หลุมเทน้ํา (หลุมเปียก) -  ขุดหลุมขนาดถุงขนาดใหญํให๎ลึกพอสมควรที่ปากหลุมใช๎กิ่งไม๎ ใบไม๎สาน 
   เป็นแผงปิด แล๎วเอาหญ๎าโรยข๎างบน หลุมนี้สําหรับเทน้ําตําง ๆ ที่ไมํใช๎แล๎ว  
   เชํน น้ําปนไขมัน ซึ่งสิ่งเหลํานี้เมื่อเทลงไป ไขมันและสิ่งตําง ๆ จะติดอยูํที่ 
   หญ๎า มีแตํน้ําแท๎ ๆ ไหลลงไปในหลุม แผงที่ปากหลุมจะต๎องนําไปเผา  
   และเปลี่ยนใหมํวันละครั้งเป็นอยํางน๎อย 
หลุมเผาขยะหรือเศษอาหาร (หลุมแห้ง) -  ขุดเป็นอีกหลุมหนึ่ง เมื่อทั้งเศษอาหารแล๎ว จะต๎องเอาดิน 
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13.45 น. ให๎ลูกเสอืออกเดินทางเป็นรายหมู ํ(สําหรับอยูํคาํยพักแรมเดินไป) ในระหวําง 
  เดินทาง ให๎สังเกตภมูิประเทศ ป่าไม ๎สัตว๑ และหมูํบ๎าน 
16.00 น. ถึงที่จะตั้งคํายพักแรม ชักธงขึ้นสูยํอดเสา แตํละหมูํตั้งเต็นท๑ ประกอบอาหาร 
  รับประทานอาหาร 
18.00 น. ชักธงลง 
19.30 น. เลํนรอบกองไฟ 
21.30 น. สวดมนต๑ 
22.00 น. ปิดไฟ นอน 

วันอาทิตย์ ที่..................เดือน................................พ.ศ.................... 
06.00 น. ตื่น ประกอบอาหาร รับประอาหาร 
08.00 น. ชักธงขึ้น ทําความสะอาด ผึ่งที่นอนและผ๎าหํม 
08.30 น. ตรวจ 
09.00-11.00 น. เรียนวิชาลูกเสอื (เงื่อน เข็มทิศ เกม) 
11.00-12.00 น. ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร 
12.00-13.00 น. พัก 
13.00-13.30 น. เกม 
14.00 น. ชักธงลง  เก็บคําย ทําความสะอาด 
14.30 น. ประชุมกอง ผู๎กาํกับช้ีแจงแนะนํา เดินทางกลับหมูํ 
17.00 น. ถึงที่ตั้งกอง สอบยอดจาํนวน ผู๎กาํกับอาจชี้แจงแนะนําอีกครั้งแล๎วเลิก 
 
หมายเหตุ  ตามโปรแกรมข๎างตน๎นี้ เราอาจเปลีย่นได๎หรือยดืหยุํนได๎เสมอ ทั้งนี้ ให๎ถือความเหมาะสม 
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หมวดที่ 2 

เมื่อถึงที่ตั้งค่ายพักแรม 

มีคําแนะนําดังต่อไปนี้ 

1. การวางผัง เมื่อลูกเสือเดินทางถึงที่ตั้งคํายพักแรมแล๎วนายหมูํจะสั่งให๎ลูกเสือวางพัสดุที่นํามา
กองไว๎ ครั้นแล๎วก็วางผังเต็นท๑พัก ซึ่งนายหมูํลูกเสือได๎เคยมาดูสถานที่ หรือเคยดูจากแผนที่ที่ติดป้าย
ประกาศไว๎ที่ตั้งกองแล๎ว หากยังไมํเคยดูเลยก็จะต๎องเลือกที่จะตั้งเต็นท๑พักในขณะนั้น 

ในกรณีที่จัดคนไปตั้งเต็นท๑พักให๎ลูกเสือลํวงหน๎านั้น เป็นวิธีการที่ไมํดี ผู๎กํากับลูกเสือไมํควร
กระทํา เพราะจะทําให๎ลูกเสือขาดประโยชน๑จากการฝึกการตั้งเต็นท๑หรือสร๎างเพิง 

ตํอไปนี้คือคําแนะนําในการวางผัง 
(1) ให๎แตํละหมูํตั้งเต็นท๑พักของตนเอง และไมํควรใกล๎เกินไป ถ๎ามองไมํเห็นกันได๎ก็ยิ่งดี และถ๎า

คิดวําฝนจะตกก็ให๎ขุดวางระบายน้ําด๎วย 
(2) เต็นท๑ของผู๎บังคับบัญชาลูกเสืออยูํตอนกลาง (เต็นท๑หมูํลูกเสืออยูํรอบ ๆ) ตั้งเสาธงประจํา

คําย พร๎อมด๎วยป้ายประกาศ 
(3) ที่ทําครัวของหมูํใดก็ให๎อยูํใกล๎เต็นท๑พักของหมูํนั้น ซึ่งใช๎เนื้อที่ทําครัวประมาณหมูํละ  3 -4 

ตารางเมตรเทํานั้น 
(4) ส๎วมควรจัดให๎สะดวกที่สุด และอยูํใต๎ลม ไมํควรไกลเกินไป กลางคืนควรมีโคมไฟไว๎ด๎วย 
(5) เต็นท๑เก็บพัสดุและเต็นท๑พยาบาลควรอยูํใกล๎เต็นท๑ผู๎บังคับบัญชา 
(6) หลุมเทน้ํา (หลุมเปียก) หลุมเผาขยะหรือเศษอาหาร (หลุมแห๎ง) ควรอยูํใต๎ลม 
(7) ที่ล๎างภาชนะและน้ําสําหรับดื่มควรอยูํใกล๎เต็นท๑ที่พัก 

การดําเนินงานข้ันต่อไป 
(1) ให๎แตํละหมูํตั้งเต็นท๑ทันที สํวนผู๎บังคับบัญชาก็กางเต็นท๑พักของตนเอง และเต็นท๑พยาบาล 
(2) ลูกเสือในหมูํให๎แบํงงานกันทํา เชํน 

- สร๎างส๎วมพร๎อมฉากกั้น 
- ขุดหลุมเทน้ํา (หลุมเปียก) หลุมเผาหรือเศษอาหาร (หลุมแห๎ง) 
- ทําที่ล๎างภาชนะ และที่ปักธง (ธงหมูํ) 
- ตั้งเต็นท๑เก็บพัสดุในความอํานวยการของเจ๎าหน๎าที่พัสดุ 

(3) เมื่อตั้งเต็นท๑พักเสร็จให๎ลูกเสือขนพัสดุเข๎าที่และดําเนินการหาฟืนหุงต๎มประกอบอาหารตํอไป 
 

2. ส้วมและที่ล้างมือเป็นสิ่งสําคัญจะต๎องจดัให๎ถูกต๎องตามหลักสุขาภบิาล และมีจํานวนที่ถํายมาก
พอกับความต๎องการ ส๎วมควรขุดหลุมให๎ยาวประมาณ 1 เมตร กว๎าง เมตร ไมํจําเป็นจะต๎องมีไม๎รองเท๎า มี

กระดาษชําระและกองทรายอยูํใกล๎ ๆ หลุมพร๎อมกับพลั่วสําหรับแซะทรายกลบเมื่อถํายอุจจาระเสร็จแล๎ว 
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ฉากกั้นอาจทําด๎วยผ๎าใบหรือกิ่งไม๎ใบไม๎กั้นสูงประมาณ 6 ฟุต ควรกั้นเป็นชํอง ๆ ส๎วมชนิดนี้ สําหรับลูกเสือ
ใช๎ใน 2 วันตํอลูกเสือ 10 คน ฉะนั้นจะต๎องกลบส๎วมให๎มิดไมํให๎แมลงวันตอมแล๎วขุดส๎วมใหมํ หากปฏิบัติเชํน
วํานี้จะไมํมีกลิ่นเหม็น 

ที่ปัสสาวะ ควรทําใกล๎ ๆ ส๎วม ให๎ขุดลึกพอสมควร แล๎วเอาดินหรือกรวดหินรองกน๎หลุมแล๎วขุด
รํองระบายน้ําปัสสาวะให๎ไหลออกไป หากใช๎หลายวันมีกลิ่นเหม็นก็กลบดินและทําใหมํ 

ที่สําหรับล้างมือ ประกอบด๎วยอํางใสํน้ําต๎องอยูํบนสามขา ควรมีสบูํและผ๎าเช็ดมือ เมื่อใช๎น้ํา
เสร็จแล๎วก็เทน้ําลงในหลุมเปียก ที่ล๎างมือนอกจากมีไว๎ในที่ทําครัวแล๎ว ควรมีไว๎ที่ปากทางเข๎าส๎วมด๎วยเพือ่จะ
ได๎ล๎างมือเมื่อกลับจากไปส๎วม 

3. ที่ทําครัว ควรมีเขตทําครัวโดยเฉพาะ โดยเลือกพื้นที่ที่จะเป็นเหตุให๎เสียหายแกํพื้นที่น๎อยที่สุด 
ถ๎ามีหญ๎าขึ้นอยูํต๎องแซะหญ๎าออก (ให๎ติดินประมาณ 10 ซม.) แล๎วจึงคํอยตั้งเตาไฟ สํวนหญ๎าที่แซะออกนั้น
จะต๎องหมั่นรดน้ําไว๎ เมื่อการอยูํคํายพักแรมได๎สิ้นสุดลงแล๎วก็ให๎ปลูกหญ๎าไว๎ที่เดิมแล๎วรดน้ําเพื่อให๎คืนสูํ
สภาพเดิม 

ในการจัดทําเครื่องใช๎นั้น อะไรควรทํากํอน อะไรควรทําภายหลัง ถือหลักวํา อันไหนสําคัญที่สุด
ก็ให๎จัดทํากํอน แล๎วจึงคํอย ๆ จัดทําสิ่งที่มีความสําคัญรองลงมาตาลําดับ 

 
ตํอไปนี้ คือคําแนะนําในการสร๎างเครื่องใช๎ตําง ๆ  

เตาไฟ -  มีหลายแบบ เชํน แบบขุดเป็นราง แบบใช๎อิฐหรือก๎อนหินวางเป็นสามเส๎า แบบเตายืน 
  เป็นแบบสะดวกในการทําครัว กํอนตั้งเตาไฟจงทําความสะอาดบริเวณนั้นอยําให๎มีเชื้อ 
  ไฟหรือสิ่งที่ติดไฟงํายอยูํใกล๎ ๆ 
กองฟืน -  ควรกองให๎เป็นระเบียบ อยูํไมํหํางจากเตาไฟ ถ๎าฝนตกจะต๎องมีหลังคาหลุมฟืนสําหรับ 
  เตายืนอาจเอาฟืนไว๎ใต๎เตาก็ได๎ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ -  เชํน ใช๎ในการหุงต๎ม ที่เก็บมีด ที่เก็บกระบอกน้ํา ที่เก็บจาน ที่เก็บถังน้ํา จะต๎องจัดทําขึ้น 
ที่หุงต้มและรับประทานอาหาร -  ควรมีหลังคาหลุมกันแดดกันฝน อาจใช๎ผ๎าใบหรือสร๎างเพิงคลุมด๎วย 
   กิ่งไม๎ใบไม๎ 
โต๊ะอาหารและม้านั่ง -  ควรจัดทําขึ้นตามแบบงําย ๆ 
หลุมเทน้ํา (หลุมเปียก) -  ขุดหลุมขนาดถุงขนาดใหญํให๎ลึกพอสมควรที่ปากหลุมใช๎กิ่งไม๎ ใบไม๎สาน 
   เป็นแผงปิด แล๎วเอาหญ๎าโรยข๎างบน หลุมนี้สําหรับเทน้ําตําง ๆ ที่ไมํใช๎แล๎ว  
   เชํน น้ําปนไขมัน ซึ่งสิ่งเหลํานี้เมื่อเทลงไป ไขมันและสิ่งตําง ๆ จะติดอยูํที่ 
   หญ๎า มีแตํน้ําแท๎ ๆ ไหลลงไปในหลุม แผงที่ปากหลุมจะต๎องนําไปเผา  
   และเปลี่ยนใหมํวันละครั้งเป็นอยํางน๎อย 
หลุมเผาขยะหรือเศษอาหาร (หลุมแห้ง) -  ขุดเป็นอีกหลุมหนึ่ง เมื่อทั้งเศษอาหารแล๎ว จะต๎องเอาดิน 

(ใหต้ดิดนิประมาณ 10 ซม.)
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ฉากกั้นอาจทําด๎วยผ๎าใบหรือกิ่งไม๎ใบไม๎กั้นสูงประมาณ 6 ฟุต ควรกั้นเป็นชํอง ๆ ส๎วมชนิดนี้ สําหรับลูกเสือ
ใช๎ใน 2 วันตํอลูกเสือ 10 คน ฉะนั้นจะต๎องกลบส๎วมให๎มิดไมํให๎แมลงวันตอมแล๎วขุดส๎วมใหมํ หากปฏิบัติเชํน
วํานี้จะไมํมีกลิ่นเหม็น 

ที่ปัสสาวะ ควรทําใกล๎ ๆ ส๎วม ให๎ขุดลึกพอสมควร แล๎วเอาดินหรือกรวดหินรองกน๎หลุมแล๎วขุด
รํองระบายน้ําปัสสาวะให๎ไหลออกไป หากใช๎หลายวันมีกลิ่นเหม็นก็กลบดินและทําใหมํ 

ที่สําหรับล้างมือ ประกอบด๎วยอํางใสํน้ําต๎องอยูํบนสามขา ควรมีสบูํและผ๎าเช็ดมือ เมื่อใช๎น้ํา
เสร็จแล๎วก็เทน้ําลงในหลุมเปียก ที่ล๎างมือนอกจากมีไว๎ในที่ทําครัวแล๎ว ควรมีไว๎ที่ปากทางเข๎าส๎วมด๎วยเพือ่จะ
ได๎ล๎างมือเมื่อกลับจากไปส๎วม 

3. ที่ทําครัว ควรมีเขตทําครัวโดยเฉพาะ โดยเลือกพื้นที่ที่จะเป็นเหตุให๎เสียหายแกํพื้นที่น๎อยที่สุด 
ถ๎ามีหญ๎าขึ้นอยูํต๎องแซะหญ๎าออก (ให๎ติดินประมาณ 10 ซม.) แล๎วจึงคํอยตั้งเตาไฟ สํวนหญ๎าที่แซะออกนั้น
จะต๎องหมั่นรดน้ําไว๎ เมื่อการอยูํคํายพักแรมได๎สิ้นสุดลงแล๎วก็ให๎ปลูกหญ๎าไว๎ที่เดิมแล๎วรดน้ําเพื่อให๎คืนสูํ
สภาพเดิม 

ในการจัดทําเครื่องใช๎นั้น อะไรควรทํากํอน อะไรควรทําภายหลัง ถือหลักวํา อันไหนสําคัญที่สุด
ก็ให๎จัดทํากํอน แล๎วจึงคํอย ๆ จัดทําสิ่งที่มีความสําคัญรองลงมาตาลําดับ 

 
ตํอไปนี้ คือคําแนะนําในการสร๎างเครื่องใช๎ตําง ๆ  

เตาไฟ -  มีหลายแบบ เชํน แบบขุดเป็นราง แบบใช๎อิฐหรือก๎อนหินวางเป็นสามเส๎า แบบเตายืน 
  เป็นแบบสะดวกในการทําครัว กํอนตั้งเตาไฟจงทําความสะอาดบริเวณนั้นอยําให๎มีเชื้อ 
  ไฟหรือสิ่งที่ติดไฟงํายอยูํใกล๎ ๆ 
กองฟืน -  ควรกองให๎เป็นระเบียบ อยูํไมํหํางจากเตาไฟ ถ๎าฝนตกจะต๎องมีหลังคาหลุมฟืนสําหรับ 
  เตายืนอาจเอาฟืนไว๎ใต๎เตาก็ได๎ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ -  เชํน ใช๎ในการหุงต๎ม ที่เก็บมีด ที่เก็บกระบอกน้ํา ที่เก็บจาน ที่เก็บถังน้ํา จะต๎องจัดทําขึ้น 
ที่หุงต้มและรับประทานอาหาร -  ควรมีหลังคาหลุมกันแดดกันฝน อาจใช๎ผ๎าใบหรือสร๎างเพิงคลุมด๎วย 
   กิ่งไม๎ใบไม๎ 
โต๊ะอาหารและม้านั่ง -  ควรจัดทําขึ้นตามแบบงําย ๆ 
หลุมเทน้ํา (หลุมเปียก) -  ขุดหลุมขนาดถุงขนาดใหญํให๎ลึกพอสมควรที่ปากหลุมใช๎กิ่งไม๎ ใบไม๎สาน 
   เป็นแผงปิด แล๎วเอาหญ๎าโรยข๎างบน หลุมนี้สําหรับเทน้ําตําง ๆ ที่ไมํใช๎แล๎ว  
   เชํน น้ําปนไขมัน ซึ่งสิ่งเหลํานี้เมื่อเทลงไป ไขมันและสิ่งตําง ๆ จะติดอยูํที่ 
   หญ๎า มีแตํน้ําแท๎ ๆ ไหลลงไปในหลุม แผงที่ปากหลุมจะต๎องนําไปเผา  
   และเปลี่ยนใหมํวันละครั้งเป็นอยํางน๎อย 
หลุมเผาขยะหรือเศษอาหาร (หลุมแห้ง) -  ขุดเป็นอีกหลุมหนึ่ง เมื่อทั้งเศษอาหารแล๎ว จะต๎องเอาดิน 

 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 129 

  

   กลบ ถ๎าเป็นกระป๋องกํอนทิ้งต๎องทุบให๎แบนและเผาไฟ  
   โดยกรณีที่คํายนั้นมีถังสําหรับเผาขยะหรือเศษอาหาร 
   โดยเฉพาะอยูํแล๎ว ก็ให๎นําขยะและเศษอาหารไปเผา  
   ณ ที่กําหนดไว๎ 
เครื่องใช้อื่น ๆ -  ควรจัดให๎มีขึ้น เชํน ประตูและรั้ว, ตะเกียงป่า, ป้ายประกาศ, ที่วางรองเท๎า,  
  ที่แขวนของใช๎, ที่นั่งสําหรับพักผํอนและประชุม, ที่ไม๎กวาด, พัด (สําหรับเตาไฟ),  
  ตากเสื้อผ๎า 

4. การรับประทานอาหารการอยูคํํายพักแรม ทกุสิ่งจะต๎องเป็นไปโดยมีระเบียบ โดยเฉพาะการ
รับประทานอาหารจะต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามแบบมารยาทอนัดีงาม ผู๎กาํกับลูกเสือควรจะได๎แนะนําทํา
แบบอยําง จะต๎องตรงตํอเวลา เมื่อทกุคนเข๎านั่งประจําที่แล๎ว ผู๎ทําหน๎าที่รับใช๎ก็ลงมือทําหน๎าทีบ่ริการทันที 
จานที่ใช๎แล๎วให๎ยกออกไปกอํนทีจ่ะนําอาหารจานใหมมํา สถานที่รับประทานอาหารควรอยูํเหนอืลม ใกล๎กับที่
ทําครัว ถ๎าได๎จัดให๎ได๎เห็นทิวทัศน๑อันสวยงามดว๎ยยิ่งดี ผู๎บังคับบัญชาลกูเสือควรรับประทานอาหารรํวมกับ
ลูกเสือโดยไปรํวมกับหมูํตําง ๆ และบางโอกาสควรประกอบอาหารเองบ๎าง 

5. เต็นท์พัสดุ เป็นที่เก็บอาหารแห๎งเพื่อปันสํวนให๎หมูํตําง ๆ โดยมีเจา๎หนา๎ที่พัสดุเป็นผู๎ดําเนินการ 
บรรดาอาหารตําง ๆ จะต๎องเก็บงําด๎วยความระมัดระวัง ต๎องไมํให๎ใครเข๎าไปพลกุพลําน ควรหาผ๎ามัสลินไว๎
สําหรับปิดสิ่งของ เนื้อสัตว๑ควรเก็บไว๎ที่เยน็ ๆ และอยําซื้อเนื้อมาคราวละมาก ๆ หากตอ๎งการใช๎เนื้อจึงสั่ง
เพิ่มเติม 
หมายเหตุ ในกรณีที่หมูํตาํง ๆ เตรียมอาหารมาจากบ๎านเอง การปันสํวนอาหารเป็นสํวนกลางก็ไมํตอ๎ง
จัดทํา 

6. การอนามัยและความสะอาด ทัง้ 2 อยํางนี้ตอ๎งปฏิบัติควบกันไป เชํน เผาขยะมูลฝอย ขุด
หลุมทิ้งเศษอาหาร สร๎างส๎วมให๎ถูกสขุลักษณะและรักษาความสะอาด ในบริเวณเต็นท๑พกัของแตํละหมูํ
จะต๎องสะอาด ควรมีตะกร๎าหรือถุงสาํหรับใสํเศษกระดาษและขี้ผงตาํง ๆ เมื่อใสํเต็มแล๎วก็นาํไปเผาเสีย 

การรักษาความสะอาดสํวนบุคคลเป็นเรื่องสําคญั ฟัน มือ เท๎าของลูกเสอื ผู๎กาํกับลูกเสอืควร
ตรวจเสมอ อากาศบริสุทธิ์เป็นของจําเป็น นอนกลางคนืให๎ลูกเสือเปิดประตูเต็นท๑ไว๎บ๎าง อนึ่ง แสงแดดชํวย
ให๎มีสขุภาพี ตอนแรก ๆ อยําให๎ลูกเสือตากแดดมากนัก ถา๎แดดร๎อนจัดควรให๎สวมหมวกหรือหาผ๎าคลมุไหลํ
ไว๎ ในการปฏิบัติงานในคาํยไมํควรให๎ลกูเสอืเดนิเท๎าเปลํา ควรให๎สวมรองเท๎าแตะหรอืรองเทา๎ผ๎าใบเสมอ 

อาหารเป็นของสําคัญในเรื่องสุขภาพ ผลไม๎และผักควรให๎ลูกเสือรับประทานทุกวัน การเจ็บไข๎
เล็ก ๆ น๎อย ๆ เชํน ท๎องผูกอาจจะรักษาเองได๎แตํถ๎าเกิดสงสัยหรือเ ป็นโรงร๎ายแรง ควรรีบสํงลูกเสือไปให๎
แพทย๑ทันที การตรวจในตอนเช๎าเป็นโอกาสอันดีของผู๎กํากับลูกเสือที่จะได๎ทราบสุขภาพและทุกข๑สุขของ
ลูกเสือทั่วกัน 
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7. การปฏิบัติตามโปรแกรม กรจัดทําโปรแกรมได๎จัดทําลํวงหน๎ากํอนเดินทางมาอยูํคํายพักแรม
แล๎ว ฉะนั้น ในโปรแกรมวําเวลาใด มีกิจกรรมอะไร ในความรับผิดชอบของใคร ก็ปฏิบัติไปตามโปรแกรมนั้น
ทันที 

อนึ่ง ผู๎กํากับลูกเสือควรจะได๎ประชุมนายหมูํวันละครั้งเพื่อปรึกษาหารือ และแก๎ไขอุปสรรค (หามี) 
8. การปฏิบัติเก่ียวกับศาสนา ลูกเสืออาจถือศาสนาตําง ๆ กัน ลูกเสือที่นับถือศาสนาคริสเตียน

อาจต๎องไปโบสถ๑วันอาทิตย๑ ฉะนั้น ถือหลักการวําสนับสนุนให๎ลูกเสือทุกคนปฏิบัติศาสนกิจได๎ตามประเพณี
ของตนไมํมีการกีดขวางใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะศาสนาทุกศาสนาสอนให๎เป็นคนดีโดยเฉพาะลูกเสือไทยที่นับถือ
ศาสนาพุทธ ถ๎าการอยูํคํายพักแรมตรงกับวันพระก็ควรนิมนต๑พระมาเทศน๑ หรือเชิญผู๎ทรงวิทยาคุณมา
บรรยายข๎อธรรมตําง ๆ ก็จะเป็นการอบรมจิตใจเด็กได๎ทางหนึ่ง 

9. เพื่อนบ้าน ลูกเสือที่ไปอยูํคํายพักแรม ณ ที่ใดนั้น ยํอมทําให๎ชาวบ๎านเกิดความรู๎สึกพอใจ
หรือไมํพอใจอยํางใดอยํางหนึ่ง ทั้งนี้ ยํอมขึ้นอยูํกับลูกเสือที่แสดงออก หรือปฏิบัติตํอชาวบ๎านอยํางไร ฉะนั้น 
เป็นหน๎าที่ผู๎กํากับลูกเสือต๎องอบรม และควบคุมลูกเสือให๎แสดงออกแตํสิ่งที่ดีงามให๎มีกิริยาวาจาเรียบร๎อย 
รู๎จักที่สูงที่ต่ํา แตํงตัวสะอาด อยูํในระเบียบวินัย ทั้งนี้ เพื่อให๎ชาวบ๎านเกิดความพอใจหรือยกยํองสรรเสริญ 
ซึ่งเป็นการเผยแพรํเกียรติคุนของคณะลูกเสือให๎ได๎รับความนิยมยิ่ง ๆ ขึ้น ๆ 

การออกนอกบริเวณคําย มีแบบธรรมเนียมของลูกเสือวํา ทุกคน (รวมทั้งผู๎กํากับลูกเสือ) 
จะต๎องแตํงเครื่องแบบให๎เรียบร๎อยเสมอ 

ถ๎าการอยูํคํายพักแรมใกล๎หมูํบ๎าน จงอยําให๎ชาวบ๎านเดือดร๎อนไมํวําด๎วยประการใด ๆ แม๎แตํ
การเลํนรอบกองไฟ ก็อยําให๎หนวกหูเกินไป และดึกเกิน 22.30 น. ถ๎าถึงเวลาก็ให๎เลิกทันที และควรหา
โอกาสบําเพ็ญประโยชน๑ชํวยเหลือชาวบ๎านด๎วย 

หากปฏิบัติเชํนวํามาข๎างต๎นก็จะสร๎างความศรัทธาการลูกเสือให๎แกํชาวบ๎าน เมื่อลูกเสือกลับไป
แล๎วเขาก็คงจะยินดีที่จะต๎อนรับลูกเสือกองอื่น ๆ ที่มาใหมํด๎วยความเต็มใจ 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 6    สุขภาพ อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8    ค่านิยมทางสุขภาพที่ผิด        เวลา 2 ช่ัวโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายพฤติกรรมที่ทําลายสุขภาพได ๎
 1.2 ลูกเสือสามารถบอกแนวทางในการรักษาสขุภาพได ๎

ท�าดว้ย

ใหม้สีขุภาพดี



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
123

128 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 

ฉากกั้นอาจทําด๎วยผ๎าใบหรือกิ่งไม๎ใบไม๎กั้นสูงประมาณ 6 ฟุต ควรกั้นเป็นชํอง ๆ ส๎วมชนิดนี้ สําหรับลูกเสือ
ใช๎ใน 2 วันตํอลูกเสือ 10 คน ฉะนั้นจะต๎องกลบส๎วมให๎มิดไมํให๎แมลงวันตอมแล๎วขุดส๎วมใหมํ หากปฏิบัติเชํน
วํานี้จะไมํมีกลิ่นเหม็น 

ที่ปัสสาวะ ควรทําใกล๎ ๆ ส๎วม ให๎ขุดลึกพอสมควร แล๎วเอาดินหรือกรวดหินรองกน๎หลุมแล๎วขุด
รํองระบายน้ําปัสสาวะให๎ไหลออกไป หากใช๎หลายวันมีกลิ่นเหม็นก็กลบดินและทําใหมํ 

ที่สําหรับล้างมือ ประกอบด๎วยอํางใสํน้ําต๎องอยูํบนสามขา ควรมีสบูํและผ๎าเช็ดมือ เมื่อใช๎น้ํา
เสร็จแล๎วก็เทน้ําลงในหลุมเปียก ที่ล๎างมือนอกจากมีไว๎ในที่ทําครัวแล๎ว ควรมีไว๎ที่ปากทางเข๎าส๎วมด๎วยเพือ่จะ
ได๎ล๎างมือเมื่อกลับจากไปส๎วม 

3. ที่ทําครัว ควรมีเขตทําครัวโดยเฉพาะ โดยเลือกพื้นที่ที่จะเป็นเหตุให๎เสียหายแกํพื้นที่น๎อยที่สุด 
ถ๎ามีหญ๎าขึ้นอยูํต๎องแซะหญ๎าออก (ให๎ติดินประมาณ 10 ซม.) แล๎วจึงคํอยตั้งเตาไฟ สํวนหญ๎าที่แซะออกนั้น
จะต๎องหมั่นรดน้ําไว๎ เมื่อการอยูํคํายพักแรมได๎สิ้นสุดลงแล๎วก็ให๎ปลูกหญ๎าไว๎ที่เดิมแล๎วรดน้ําเพื่อให๎คืนสูํ
สภาพเดิม 

ในการจัดทําเครื่องใช๎นั้น อะไรควรทํากํอน อะไรควรทําภายหลัง ถือหลักวํา อันไหนสําคัญที่สุด
ก็ให๎จัดทํากํอน แล๎วจึงคํอย ๆ จัดทําสิ่งที่มีความสําคัญรองลงมาตาลําดับ 

 
ตํอไปนี้ คือคําแนะนําในการสร๎างเครื่องใช๎ตําง ๆ  

เตาไฟ -  มีหลายแบบ เชํน แบบขุดเป็นราง แบบใช๎อิฐหรือก๎อนหินวางเป็นสามเส๎า แบบเตายืน 
  เป็นแบบสะดวกในการทําครัว กํอนตั้งเตาไฟจงทําความสะอาดบริเวณนั้นอยําให๎มีเชื้อ 
  ไฟหรือสิ่งที่ติดไฟงํายอยูํใกล๎ ๆ 
กองฟืน -  ควรกองให๎เป็นระเบียบ อยูํไมํหํางจากเตาไฟ ถ๎าฝนตกจะต๎องมีหลังคาหลุมฟืนสําหรับ 
  เตายืนอาจเอาฟืนไว๎ใต๎เตาก็ได๎ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ -  เชํน ใช๎ในการหุงต๎ม ที่เก็บมีด ที่เก็บกระบอกน้ํา ที่เก็บจาน ที่เก็บถังน้ํา จะต๎องจัดทําขึ้น 
ที่หุงต้มและรับประทานอาหาร -  ควรมีหลังคาหลุมกันแดดกันฝน อาจใช๎ผ๎าใบหรือสร๎างเพิงคลุมด๎วย 
   กิ่งไม๎ใบไม๎ 
โต๊ะอาหารและม้านั่ง -  ควรจัดทําขึ้นตามแบบงําย ๆ 
หลุมเทน้ํา (หลุมเปียก) -  ขุดหลุมขนาดถุงขนาดใหญํให๎ลึกพอสมควรที่ปากหลุมใช๎กิ่งไม๎ ใบไม๎สาน 
   เป็นแผงปิด แล๎วเอาหญ๎าโรยข๎างบน หลุมนี้สําหรับเทน้ําตําง ๆ ที่ไมํใช๎แล๎ว  
   เชํน น้ําปนไขมัน ซึ่งสิ่งเหลํานี้เมื่อเทลงไป ไขมันและสิ่งตําง ๆ จะติดอยูํที่ 
   หญ๎า มีแตํน้ําแท๎ ๆ ไหลลงไปในหลุม แผงที่ปากหลุมจะต๎องนําไปเผา  
   และเปลี่ยนใหมํวันละครั้งเป็นอยํางน๎อย 
หลุมเผาขยะหรือเศษอาหาร (หลุมแห้ง) -  ขุดเป็นอีกหลุมหนึ่ง เมื่อทั้งเศษอาหารแล๎ว จะต๎องเอาดิน 
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   กลบ ถ๎าเป็นกระป๋องกํอนทิ้งต๎องทุบให๎แบนและเผาไฟ  
   โดยกรณีที่คํายนั้นมีถังสําหรับเผาขยะหรือเศษอาหาร 
   โดยเฉพาะอยูํแล๎ว ก็ให๎นําขยะและเศษอาหารไปเผา  
   ณ ที่กําหนดไว๎ 
เครื่องใช้อื่น ๆ -  ควรจัดให๎มีขึ้น เชํน ประตูและรั้ว, ตะเกียงป่า, ป้ายประกาศ, ที่วางรองเท๎า,  
  ที่แขวนของใช๎, ที่นั่งสําหรับพักผํอนและประชุม, ที่ไม๎กวาด, พัด (สําหรับเตาไฟ),  
  ตากเสื้อผ๎า 

4. การรับประทานอาหารการอยูคํํายพักแรม ทกุสิ่งจะต๎องเป็นไปโดยมีระเบียบ โดยเฉพาะการ
รับประทานอาหารจะต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามแบบมารยาทอนัดีงาม ผู๎กาํกับลูกเสือควรจะได๎แนะนําทํา
แบบอยําง จะต๎องตรงตํอเวลา เมื่อทกุคนเข๎านั่งประจําที่แล๎ว ผู๎ทําหน๎าที่รับใช๎ก็ลงมือทําหน๎าทีบ่ริการทันที 
จานที่ใช๎แล๎วให๎ยกออกไปกอํนทีจ่ะนําอาหารจานใหมมํา สถานที่รับประทานอาหารควรอยูํเหนอืลม ใกล๎กับที่
ทําครัว ถ๎าได๎จัดให๎ได๎เห็นทิวทัศน๑อันสวยงามดว๎ยยิ่งดี ผู๎บังคับบัญชาลกูเสือควรรับประทานอาหารรํวมกับ
ลูกเสือโดยไปรํวมกับหมูํตําง ๆ และบางโอกาสควรประกอบอาหารเองบ๎าง 

5. เต็นท์พัสดุ เป็นที่เก็บอาหารแห๎งเพื่อปันสํวนให๎หมูํตําง ๆ โดยมีเจา๎หนา๎ที่พัสดุเป็นผู๎ดําเนินการ 
บรรดาอาหารตําง ๆ จะต๎องเก็บงําด๎วยความระมัดระวัง ต๎องไมํให๎ใครเข๎าไปพลกุพลําน ควรหาผ๎ามัสลินไว๎
สําหรับปิดสิ่งของ เนื้อสัตว๑ควรเก็บไว๎ที่เยน็ ๆ และอยําซื้อเนื้อมาคราวละมาก ๆ หากตอ๎งการใช๎เนื้อจึงสั่ง
เพิ่มเติม 
หมายเหตุ ในกรณีที่หมูํตาํง ๆ เตรียมอาหารมาจากบ๎านเอง การปันสํวนอาหารเป็นสํวนกลางก็ไมํตอ๎ง
จัดทํา 

6. การอนามัยและความสะอาด ทัง้ 2 อยํางนี้ตอ๎งปฏิบัติควบกันไป เชํน เผาขยะมูลฝอย ขุด
หลุมทิ้งเศษอาหาร สร๎างส๎วมให๎ถูกสขุลักษณะและรักษาความสะอาด ในบริเวณเต็นท๑พกัของแตํละหมูํ
จะต๎องสะอาด ควรมีตะกร๎าหรือถุงสาํหรับใสํเศษกระดาษและขี้ผงตาํง ๆ เมื่อใสํเต็มแล๎วก็นาํไปเผาเสีย 

การรักษาความสะอาดสํวนบุคคลเป็นเรื่องสําคญั ฟัน มือ เท๎าของลูกเสอื ผู๎กาํกับลูกเสอืควร
ตรวจเสมอ อากาศบริสุทธิ์เป็นของจําเป็น นอนกลางคนืให๎ลูกเสือเปิดประตูเต็นท๑ไว๎บ๎าง อนึ่ง แสงแดดชํวย
ให๎มีสขุภาพี ตอนแรก ๆ อยําให๎ลูกเสือตากแดดมากนัก ถา๎แดดร๎อนจัดควรให๎สวมหมวกหรือหาผ๎าคลมุไหลํ
ไว๎ ในการปฏิบัติงานในคาํยไมํควรให๎ลกูเสอืเดนิเท๎าเปลํา ควรให๎สวมรองเท๎าแตะหรอืรองเทา๎ผ๎าใบเสมอ 

อาหารเป็นของสําคัญในเรื่องสุขภาพ ผลไม๎และผักควรให๎ลูกเสือรับประทานทุกวัน การเจ็บไข๎
เล็ก ๆ น๎อย ๆ เชํน ท๎องผูกอาจจะรักษาเองได๎แตํถ๎าเกิดสงสัยหรือเ ป็นโรงร๎ายแรง ควรรีบสํงลูกเสือไปให๎
แพทย๑ทันที การตรวจในตอนเช๎าเป็นโอกาสอันดีของผู๎กํากับลูกเสือที่จะได๎ทราบสุขภาพและทุกข๑สุขของ
ลูกเสือทั่วกัน 
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7. การปฏิบัติตามโปรแกรม กรจัดทําโปรแกรมได๎จัดทําลํวงหน๎ากํอนเดินทางมาอยูํคํายพักแรม
แล๎ว ฉะนั้น ในโปรแกรมวําเวลาใด มีกิจกรรมอะไร ในความรับผิดชอบของใคร ก็ปฏิบัติไปตามโปรแกรมนั้น
ทันที 

อนึ่ง ผู๎กํากับลูกเสือควรจะได๎ประชุมนายหมูํวันละครั้งเพื่อปรึกษาหารือ และแก๎ไขอุปสรรค (หามี) 
8. การปฏิบัติเก่ียวกับศาสนา ลูกเสืออาจถือศาสนาตําง ๆ กัน ลูกเสือที่นับถือศาสนาคริสเตียน

อาจต๎องไปโบสถ๑วันอาทิตย๑ ฉะนั้น ถือหลักการวําสนับสนุนให๎ลูกเสือทุกคนปฏิบัติศาสนกิจได๎ตามประเพณี
ของตนไมํมีการกีดขวางใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะศาสนาทุกศาสนาสอนให๎เป็นคนดีโดยเฉพาะลูกเสือไทยที่นับถือ
ศาสนาพุทธ ถ๎าการอยูํคํายพักแรมตรงกับวันพระก็ควรนิมนต๑พระมาเทศน๑ หรือเชิญผู๎ทรงวิทยาคุณมา
บรรยายข๎อธรรมตําง ๆ ก็จะเป็นการอบรมจิตใจเด็กได๎ทางหนึ่ง 

9. เพื่อนบ้าน ลูกเสือที่ไปอยูํคํายพักแรม ณ ที่ใดนั้น ยํอมทําให๎ชาวบ๎านเกิดความรู๎สึกพอใจ
หรือไมํพอใจอยํางใดอยํางหนึ่ง ทั้งนี้ ยํอมขึ้นอยูํกับลูกเสือที่แสดงออก หรือปฏิบัติตํอชาวบ๎านอยํางไร ฉะนั้น 
เป็นหน๎าที่ผู๎กํากับลูกเสือต๎องอบรม และควบคุมลูกเสือให๎แสดงออกแตํสิ่งที่ดีงามให๎มีกิริยาวาจาเรียบร๎อย 
รู๎จักที่สูงที่ต่ํา แตํงตัวสะอาด อยูํในระเบียบวินัย ทั้งนี้ เพื่อให๎ชาวบ๎านเกิดความพอใจหรือยกยํองสรรเสริญ 
ซึ่งเป็นการเผยแพรํเกียรติคุนของคณะลูกเสือให๎ได๎รับความนิยมยิ่ง ๆ ขึ้น ๆ 

การออกนอกบริเวณคําย มีแบบธรรมเนียมของลูกเสือวํา ทุกคน (รวมทั้งผู๎กํากับลูกเสือ) 
จะต๎องแตํงเครื่องแบบให๎เรียบร๎อยเสมอ 

ถ๎าการอยูํคํายพักแรมใกล๎หมูํบ๎าน จงอยําให๎ชาวบ๎านเดือดร๎อนไมํวําด๎วยประการใด ๆ แม๎แตํ
การเลํนรอบกองไฟ ก็อยําให๎หนวกหูเกินไป และดึกเกิน 22.30 น. ถ๎าถึงเวลาก็ให๎เลิกทันที และควรหา
โอกาสบําเพ็ญประโยชน๑ชํวยเหลือชาวบ๎านด๎วย 

หากปฏิบัติเชํนวํามาข๎างต๎นก็จะสร๎างความศรัทธาการลูกเสือให๎แกํชาวบ๎าน เมื่อลูกเสือกลับไป
แล๎วเขาก็คงจะยินดีที่จะต๎อนรับลูกเสือกองอื่น ๆ ที่มาใหมํด๎วยความเต็มใจ 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 6    สุขภาพ อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8    ค่านิยมทางสุขภาพที่ผิด        เวลา 2 ช่ัวโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายพฤติกรรมที่ทําลายสุขภาพได ๎
 1.2 ลูกเสือสามารถบอกแนวทางในการรักษาสขุภาพได ๎

อน่ึง ผูก้�ากบัลกูเสอืควรจะไปประชมุนายหมูว่นัละครัง้เพือ่ปรกึษาหารอื และแกไ้ขอุปสรรค (หากม)ี
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2. เนื้อหา 
 ความเขา๎ใจและความตระหนกัรู๎ถึงคํานิยมที่สํงผลเสียตํอสุขภาพจะชํวยให๎ลกูเสือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสขุภาพไปในทางเป็นประโยชน๑ตํอตนเองได๎ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  สื่อ เรื่องที่เกี่ยวกับคํานยิมทางสุขภาพที่ให๎คุณและให๎โทษ 
 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2) เพลง หรือเกม 
   3) กิจกรรมการสอนตามเนื้อหา 
    (1) ผู๎กํากับลูกเสือชวนสนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพทีม่ีผลเสียตอํลูกเสอื (ตัวอยําง
หัวข๎อสนทนา ได๎แก ํการลดน้ําหนักที่ผดิวิธี การเสริมความงามที่อาจเกิดอันตรายกับสุขภาพทัง้ในระยะสั้น
และระยะยาว การรับประทานอาหารที่ไมํเป็นประโยชน๑ การรับประทานอาหารไมคํรบหมูํ การนอนพกัผํอน
ไมํเพยีงพอ ขาดการออกกําลังกาย ฯลฯ) 

  (2) ผู๎กํากับลูกเสือแบํงลูกเสือออกเป็นกลุํม ๆ ละ 8 คน (คละเพศชาย – หญิง) แจก
กรณีศึกษากลุํมละ 1 เรือ่ง ให๎รํวมกันอภิปรายในประเด็นตํอไปนี ้และสํงตัวแทนรายงาน 

  ก. รู๎สึกอยาํงไร ตอํเรื่องราวในกรณีศึกษา (เปิดกว้างให้ลูกเสือแสดงความรู้สึกได้อย่างอสิระ) 
  ข. ลูกเสือคิดวํากรณีเชํนนีพ้บไดม๎ากน๎อยเพียงใด ในสังคมปัจจุบัน และคิดวาํอะไรเป็นเหตุ

จูงใจให๎ผู๎เสยีหาย ตัดสนิใจมพีฤติกรรมเชํนนั้น (เป็นเรื่องที่พบเห็น / ได้ยิน / เป็นข่าว อยู่เสมอแต่ไม่เคยคิด
ว่าจะเกิดกับตนเอง เหตุจูงใจมกัเกิดจากอิทธพิลของสือ่โดยเฉพาะสือ่ในวงการบันเทิง การเลยีนแบบดารา 
การชักจูงจากเพื่อนและคนใกล้ชิด ผู้เป็นเหยื่อมักมพีื้นฐานเป็นคนขาดความมั่นใจตนเอง ชักจงูง่าย ไมพ่อใจ
ในรูปลักษณ์ตนเอง) 

  ค. ความเสียหายที่เกิดขึน้เป็นเรื่องทีส่มควรจะหาทางป้องกันไมํให๎เกิดขึ้นกับคนอื่น ๆ 
ตํอไป หรือไม ํและควรป้องกันอยํางไร(สมควรอย่างยิ่ง ควรสร้างความตระหนกัถึงผลเสียที่อาจเกิดขึน้ และ
เสริมสร้างคุณค่าภายในตนเองที่ไมข่ึ้นกับรูปลักษณ์ภายนอก เช่น เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือผู้อื่น มี
จิตใจเอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ ขยัน อดทน ฯลฯ ซึ่งคุณค่าเหล่านี้จะช่วยเสรมิสร้างความมั่นใจในตนเอง ไมถู่กชักจูงง่าย) 

  (3) ผู๎กํากับลูกเสือสุมํให๎ตัวแทนกลุํมนาํเสนอ อภิปราย ละสรุปทีละประเด็นจนครบ ผู๎กาํกับ
ลูกเสือเพิ่มเติมพฤติกรรมสุขภาพทีด่ีและสมควรปฏิบัติอยํางสม่ําเสมอ (ดูใบความรู้ประกอบ) 
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ตํอไป หรือไม ํและควรป้องกันอยํางไร(สมควรอย่างยิ่ง ควรสร้างความตระหนกัถึงผลเสียที่อาจเกิดขึน้ และ
เสริมสร้างคุณค่าภายในตนเองที่ไมข่ึ้นกับรูปลักษณ์ภายนอก เช่น เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือผู้อื่น มี
จิตใจเอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ ขยัน อดทน ฯลฯ ซึ่งคุณค่าเหล่านี้จะช่วยเสรมิสร้างความมั่นใจในตนเอง ไมถู่กชักจูงง่าย) 

  (3) ผู๎กํากับลูกเสือสุมํให๎ตัวแทนกลุํมนาํเสนอ อภิปราย ละสรุปทีละประเด็นจนครบ ผู๎กาํกับ
ลูกเสือเพิ่มเติมพฤติกรรมสุขภาพทีด่ีและสมควรปฏิบัติอยํางสม่ําเสมอ (ดูใบความรู้ประกอบ) 
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   4) กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
   5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
 4.2 กิจกรรม ครั้งที่ 2 
  1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2) เพลง  
   3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑ 
    (1) ผู๎กํากับลูกเสือทบทวนเรื่องคํานิยมผิดที่สงํผลตํอสุขภาพ 
    (2) ผู๎กํากับลูกเสือนาํลูกเสอืสนทนาเรือ่งความสุขของคนเราแตํละคนแตกตาํงกันไป ให๎
ลูกเสือยกตัวอยาํง 
    (3) ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลูกเสอืแตํละหมูอํภิปรายถงึ “บัญญัติสุข 10 ประการ” เพยีงหมูํละ 1 
เรื่อง (พยายามไมํให๎ซ้ํากันกับหมูํอืน่) แล๎วสํงตัวแทนนําเสนอ 
    (4) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือชํวยกนัสรุป 
   4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
   5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
  

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑เหน็คุณคําตนเองและตระหนักวําพฤติกรรมสุขภาพที่ไมํดี
มีผลเสียร๎ายแรงตอํตนเองได๎โดยไมคําดคิด 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 
เพลง 

“ออกกําลัง” 
ออกกําลังด๎วยการร๎องราํทําเพลง  ให๎ครื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
ร่ําร๎องกันไปไมมํีหมํนหมองฤทยั  แล๎วเราเพลินใจด๎วยการร๎องรําทําเพลง 

 
ใบงาน 
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7. การปฏิบัติตามโปรแกรม กรจัดทําโปรแกรมได๎จัดทําลํวงหน๎ากํอนเดินทางมาอยูํคํายพักแรม
แล๎ว ฉะนั้น ในโปรแกรมวําเวลาใด มีกิจกรรมอะไร ในความรับผิดชอบของใคร ก็ปฏิบัติไปตามโปรแกรมนั้น
ทันที 

อนึ่ง ผู๎กํากับลูกเสือควรจะได๎ประชุมนายหมูํวันละครั้งเพื่อปรึกษาหารือ และแก๎ไขอุปสรรค (หามี) 
8. การปฏิบัติเก่ียวกับศาสนา ลูกเสืออาจถือศาสนาตําง ๆ กัน ลูกเสือที่นับถือศาสนาคริสเตียน

อาจต๎องไปโบสถ๑วันอาทิตย๑ ฉะนั้น ถือหลักการวําสนับสนุนให๎ลูกเสือทุกคนปฏิบัติศาสนกิจได๎ตามประเพณี
ของตนไมํมีการกีดขวางใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะศาสนาทุกศาสนาสอนให๎เป็นคนดีโดยเฉพาะลูกเสือไทยที่นับถือ
ศาสนาพุทธ ถ๎าการอยูํคํายพักแรมตรงกับวันพระก็ควรนิมนต๑พระมาเทศน๑ หรือเชิญผู๎ทรงวิทยาคุณมา
บรรยายข๎อธรรมตําง ๆ ก็จะเป็นการอบรมจิตใจเด็กได๎ทางหนึ่ง 

9. เพื่อนบ้าน ลูกเสือที่ไปอยูํคํายพักแรม ณ ที่ใดนั้น ยํอมทําให๎ชาวบ๎านเกิดความรู๎สึกพอใจ
หรือไมํพอใจอยํางใดอยํางหนึ่ง ทั้งนี้ ยํอมขึ้นอยูํกับลูกเสือที่แสดงออก หรือปฏิบัติตํอชาวบ๎านอยํางไร ฉะนั้น 
เป็นหน๎าที่ผู๎กํากับลูกเสือต๎องอบรม และควบคุมลูกเสือให๎แสดงออกแตํสิ่งที่ดีงามให๎มีกิริยาวาจาเรียบร๎อย 
รู๎จักที่สูงที่ต่ํา แตํงตัวสะอาด อยูํในระเบียบวินัย ทั้งนี้ เพื่อให๎ชาวบ๎านเกิดความพอใจหรือยกยํองสรรเสริญ 
ซึ่งเป็นการเผยแพรํเกียรติคุนของคณะลูกเสือให๎ได๎รับความนิยมยิ่ง ๆ ขึ้น ๆ 

การออกนอกบริเวณคําย มีแบบธรรมเนียมของลูกเสือวํา ทุกคน (รวมทั้งผู๎กํากับลูกเสือ) 
จะต๎องแตํงเครื่องแบบให๎เรียบร๎อยเสมอ 

ถ๎าการอยูํคํายพักแรมใกล๎หมูํบ๎าน จงอยําให๎ชาวบ๎านเดือดร๎อนไมํวําด๎วยประการใด ๆ แม๎แตํ
การเลํนรอบกองไฟ ก็อยําให๎หนวกหูเกินไป และดึกเกิน 22.30 น. ถ๎าถึงเวลาก็ให๎เลิกทันที และควรหา
โอกาสบําเพ็ญประโยชน๑ชํวยเหลือชาวบ๎านด๎วย 

หากปฏิบัติเชํนวํามาข๎างต๎นก็จะสร๎างความศรัทธาการลูกเสือให๎แกํชาวบ๎าน เมื่อลูกเสือกลับไป
แล๎วเขาก็คงจะยินดีที่จะต๎อนรับลูกเสือกองอื่น ๆ ที่มาใหมํด๎วยความเต็มใจ 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 6    สุขภาพ อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8    ค่านิยมทางสุขภาพที่ผิด        เวลา 2 ช่ัวโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายพฤติกรรมที่ทําลายสุขภาพได ๎
 1.2 ลูกเสือสามารถบอกแนวทางในการรักษาสขุภาพได ๎
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2. เนื้อหา 
 ความเขา๎ใจและความตระหนกัรู๎ถึงคํานิยมที่สํงผลเสียตํอสุขภาพจะชํวยให๎ลกูเสือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสขุภาพไปในทางเป็นประโยชน๑ตํอตนเองได๎ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  สื่อ เรื่องที่เกี่ยวกับคํานยิมทางสุขภาพที่ให๎คุณและให๎โทษ 
 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2) เพลง หรือเกม 
   3) กิจกรรมการสอนตามเนื้อหา 
    (1) ผู๎กํากับลูกเสือชวนสนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพทีม่ีผลเสียตอํลูกเสอื (ตัวอยําง
หัวข๎อสนทนา ได๎แก ํการลดน้ําหนักที่ผดิวิธี การเสริมความงามที่อาจเกิดอันตรายกับสุขภาพทัง้ในระยะสั้น
และระยะยาว การรับประทานอาหารที่ไมํเป็นประโยชน๑ การรับประทานอาหารไมคํรบหมูํ การนอนพกัผํอน
ไมํเพยีงพอ ขาดการออกกําลังกาย ฯลฯ) 

  (2) ผู๎กํากับลูกเสือแบํงลูกเสือออกเป็นกลุํม ๆ ละ 8 คน (คละเพศชาย – หญิง) แจก
กรณีศึกษากลุํมละ 1 เรือ่ง ให๎รํวมกันอภิปรายในประเด็นตํอไปนี ้และสํงตัวแทนรายงาน 

  ก. รู๎สึกอยาํงไร ตอํเรื่องราวในกรณีศึกษา (เปิดกว้างให้ลูกเสือแสดงความรู้สึกได้อย่างอสิระ) 
  ข. ลูกเสือคิดวํากรณีเชํนนีพ้บไดม๎ากน๎อยเพียงใด ในสังคมปัจจุบัน และคิดวาํอะไรเป็นเหตุ

จูงใจให๎ผู๎เสยีหาย ตัดสนิใจมพีฤติกรรมเชํนนั้น (เป็นเรื่องที่พบเห็น / ได้ยิน / เป็นข่าว อยู่เสมอแต่ไม่เคยคิด
ว่าจะเกิดกับตนเอง เหตุจูงใจมกัเกิดจากอิทธพิลของสือ่โดยเฉพาะสือ่ในวงการบันเทิง การเลยีนแบบดารา 
การชักจูงจากเพื่อนและคนใกล้ชิด ผู้เป็นเหยื่อมักมพีื้นฐานเป็นคนขาดความมั่นใจตนเอง ชักจงูง่าย ไมพ่อใจ
ในรูปลักษณ์ตนเอง) 

  ค. ความเสียหายที่เกิดขึน้เป็นเรื่องทีส่มควรจะหาทางป้องกันไมํให๎เกิดขึ้นกับคนอื่น ๆ 
ตํอไป หรือไม ํและควรป้องกันอยํางไร(สมควรอย่างยิ่ง ควรสร้างความตระหนกัถึงผลเสียที่อาจเกิดขึน้ และ
เสริมสร้างคุณค่าภายในตนเองที่ไมข่ึ้นกับรูปลักษณ์ภายนอก เช่น เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือผู้อื่น มี
จิตใจเอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ ขยัน อดทน ฯลฯ ซึ่งคุณค่าเหล่านี้จะช่วยเสรมิสร้างความมั่นใจในตนเอง ไมถู่กชักจูงง่าย) 

  (3) ผู๎กํากับลูกเสือสุมํให๎ตัวแทนกลุํมนาํเสนอ อภิปราย ละสรุปทีละประเด็นจนครบ ผู๎กาํกับ
ลูกเสือเพิ่มเติมพฤติกรรมสุขภาพทีด่ีและสมควรปฏิบัติอยํางสม่ําเสมอ (ดูใบความรู้ประกอบ) 
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 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  สื่อ เรื่องที่เกี่ยวกับคํานยิมทางสุขภาพที่ให๎คุณและให๎โทษ 
 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2) เพลง หรือเกม 
   3) กิจกรรมการสอนตามเนื้อหา 
    (1) ผู๎กํากับลูกเสือชวนสนทนาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพทีม่ีผลเสียตอํลูกเสอื (ตัวอยําง
หัวข๎อสนทนา ได๎แก ํการลดน้ําหนักที่ผดิวิธี การเสริมความงามที่อาจเกิดอันตรายกับสุขภาพทัง้ในระยะสั้น
และระยะยาว การรับประทานอาหารที่ไมํเป็นประโยชน๑ การรับประทานอาหารไมคํรบหมูํ การนอนพกัผํอน
ไมํเพยีงพอ ขาดการออกกําลังกาย ฯลฯ) 

  (2) ผู๎กํากับลูกเสือแบํงลูกเสือออกเป็นกลุํม ๆ ละ 8 คน (คละเพศชาย – หญิง) แจก
กรณีศึกษากลุํมละ 1 เรือ่ง ให๎รํวมกันอภิปรายในประเด็นตํอไปนี ้และสํงตัวแทนรายงาน 

  ก. รู๎สึกอยาํงไร ตอํเรื่องราวในกรณีศึกษา (เปิดกว้างให้ลูกเสือแสดงความรู้สึกได้อย่างอสิระ) 
  ข. ลูกเสือคิดวํากรณีเชํนนีพ้บไดม๎ากน๎อยเพียงใด ในสังคมปัจจุบัน และคิดวาํอะไรเป็นเหตุ

จูงใจให๎ผู๎เสยีหาย ตัดสนิใจมพีฤติกรรมเชํนนั้น (เป็นเรื่องที่พบเห็น / ได้ยิน / เป็นข่าว อยู่เสมอแต่ไม่เคยคิด
ว่าจะเกิดกับตนเอง เหตุจูงใจมกัเกิดจากอิทธพิลของสือ่โดยเฉพาะสือ่ในวงการบันเทิง การเลยีนแบบดารา 
การชักจูงจากเพื่อนและคนใกล้ชิด ผู้เป็นเหยื่อมักมพีื้นฐานเป็นคนขาดความมั่นใจตนเอง ชักจงูง่าย ไมพ่อใจ
ในรูปลักษณ์ตนเอง) 

  ค. ความเสียหายที่เกิดขึน้เป็นเรื่องทีส่มควรจะหาทางป้องกันไมํให๎เกิดขึ้นกับคนอื่น ๆ 
ตํอไป หรือไม ํและควรป้องกันอยํางไร(สมควรอย่างยิ่ง ควรสร้างความตระหนกัถึงผลเสียที่อาจเกิดขึน้ และ
เสริมสร้างคุณค่าภายในตนเองที่ไมข่ึ้นกับรูปลักษณ์ภายนอก เช่น เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือผู้อื่น มี
จิตใจเอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ ขยัน อดทน ฯลฯ ซึ่งคุณค่าเหล่านี้จะช่วยเสรมิสร้างความมั่นใจในตนเอง ไมถู่กชักจูงง่าย) 

  (3) ผู๎กํากับลูกเสือสุมํให๎ตัวแทนกลุํมนาํเสนอ อภิปราย ละสรุปทีละประเด็นจนครบ ผู๎กาํกับ
ลูกเสือเพิ่มเติมพฤติกรรมสุขภาพทีด่ีและสมควรปฏิบัติอยํางสม่ําเสมอ (ดูใบความรู้ประกอบ) 
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   4) กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
   5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
 4.2 กิจกรรม ครั้งที่ 2 
  1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2) เพลง  
   3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑ 
    (1) ผู๎กํากับลูกเสือทบทวนเรื่องคํานิยมผิดที่สงํผลตํอสุขภาพ 
    (2) ผู๎กํากับลูกเสือนาํลูกเสอืสนทนาเรือ่งความสุขของคนเราแตํละคนแตกตาํงกันไป ให๎
ลูกเสือยกตัวอยาํง 
    (3) ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลูกเสอืแตํละหมูอํภิปรายถงึ “บัญญัติสุข 10 ประการ” เพยีงหมูํละ 1 
เรื่อง (พยายามไมํให๎ซ้ํากันกับหมูํอืน่) แล๎วสํงตัวแทนนําเสนอ 
    (4) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือชํวยกนัสรุป 
   4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
   5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
  

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑เหน็คุณคําตนเองและตระหนักวําพฤติกรรมสุขภาพที่ไมํดี
มีผลเสียร๎ายแรงตอํตนเองได๎โดยไมคําดคิด 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 
เพลง 

“ออกกําลัง” 
ออกกําลังด๎วยการร๎องราํทําเพลง  ให๎ครื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
ร่ําร๎องกันไปไมมํีหมํนหมองฤทยั  แล๎วเราเพลินใจด๎วยการร๎องรําทําเพลง 

 
ใบงาน 
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กรณีศึกษาที่ 1 
สภาทนายแนะพ่อสาวพริตตี้ ฟ้องเว็บไซต์ ขายยาลดอ้วน 

กรณี น.ส.โชติมา จินตนาผล หรือนอ๎งจูน 
อายุ 18 ปี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวัด
ราชาธิวาส เสยีชีวิตคาหอ๎งนอน แพทย๑ระบุ
สาเหตุมาจากระบบไหลเวียนโลหิตลม๎เหลว 
ซึ่งพํอเชื่อวาํเป็นผลมาจากยาลดความอ๎วน
ที่ลูกสาวสั่งซื้อผํานทางเว็บไซต๑แหงํหนึ่งมา
กิน เพราะต๎องการลดน้าํหนกัให๎เหลอื  

 
45 กิโลกรัม หลังจากได๎เป็นพริตตี้ สมใจ และประเดิมงานแรกที่ห๎างสรรพสนิค๎าแหงํหนึ่งไปเมือ่วันที่ 30 
พ.ค.ที่ผํานมา 
ค๎นจาก http://www.munjeed.com/news_detail.php?id= วันที่10 มิถุนายน 2556 
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   5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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    (2) ผู๎กํากับลูกเสือนาํลูกเสอืสนทนาเรือ่งความสุขของคนเราแตํละคนแตกตาํงกันไป ให๎
ลูกเสือยกตัวอยาํง 
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   5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
  

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑เหน็คุณคําตนเองและตระหนักวําพฤติกรรมสุขภาพที่ไมํดี
มีผลเสียร๎ายแรงตอํตนเองได๎โดยไมคําดคิด 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 
เพลง 

“ออกกําลัง” 
ออกกําลังด๎วยการร๎องราํทําเพลง  ให๎ครื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
ร่ําร๎องกันไปไมมํีหมํนหมองฤทยั  แล๎วเราเพลินใจด๎วยการร๎องรําทําเพลง 

 
ใบงาน 
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หากคุณชอบกินพิซซํา หรือชอบซือ้พิซซํา
เป็นของฝากให๎สมาชิกในครอบครัว คุณ
ต๎องระวังเพราะปริมาณเกลอืในพซิซํา
อาจจะมีมากกวํายอดปริมาณเกลือทีค่นเรา
ต๎องการทั้งวนัสมาคมผู๎บริหารสุขภาพ
สิ่งแวดล๎อมลอนดอน และองค๑กร "กิจกรรม
เกลือกับสขุภาพ" ของอังกฤษไดจ๎ัดการ  

สํารวจเกี่ยวกับสํวนประกอบของพซิซําที่วางขายตามซุปเปอร๑มาเก็ตท๎องถิ่น โดยพบวํา พิซซาํ 75% ได๎
มาตรฐาน แตํพซิซําที่วางขายในร๎านพิซซาํโดยเฉพาะนัน้ มีแคํ 20% ไดม๎าตรฐานดังกลําว 

 

ค๎นจาก http://thai.cri.cn/247/2012/03/26/101s196194.htm วันที่10 มิถุนายน 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษาที่ 3 
อุทาหรณ์สาวคลั่ง "ศัลยกรรม" ฉีด "น้ํามันพืช" แทน "ซิลิโคน" หน้าเละ 
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กรณีศึกษาที่ 2 

คนที่ชอบกินพิซซ่าต้องระวังเพราะมีปริมาณเกลือมากเกินไป 

132 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 

   4) กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
   5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
 4.2 กิจกรรม ครั้งที่ 2 
  1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2) เพลง  
   3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑ 
    (1) ผู๎กํากับลูกเสือทบทวนเรื่องคํานิยมผิดที่สงํผลตํอสุขภาพ 
    (2) ผู๎กํากับลูกเสือนาํลูกเสอืสนทนาเรือ่งความสุขของคนเราแตํละคนแตกตาํงกันไป ให๎
ลูกเสือยกตัวอยาํง 
    (3) ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลูกเสอืแตํละหมูอํภิปรายถงึ “บัญญัติสุข 10 ประการ” เพยีงหมูํละ 1 
เรื่อง (พยายามไมํให๎ซ้ํากันกับหมูํอืน่) แล๎วสํงตัวแทนนําเสนอ 
    (4) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือชํวยกนัสรุป 
   4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
   5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
  

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑เหน็คุณคําตนเองและตระหนักวําพฤติกรรมสุขภาพที่ไมํดี
มีผลเสียร๎ายแรงตอํตนเองได๎โดยไมคําดคิด 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 
เพลง 

“ออกกําลัง” 
ออกกําลังด๎วยการร๎องราํทําเพลง  ให๎ครื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
ร่ําร๎องกันไปไมมํีหมํนหมองฤทยั  แล๎วเราเพลินใจด๎วยการร๎องรําทําเพลง 

 
ใบงาน 
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หากคุณชอบกินพิซซํา หรือชอบซือ้พิซซํา
เป็นของฝากให๎สมาชิกในครอบครัว คุณ
ต๎องระวังเพราะปริมาณเกลอืในพซิซํา
อาจจะมีมากกวํายอดปริมาณเกลือทีค่นเรา
ต๎องการทั้งวนัสมาคมผู๎บริหารสุขภาพ
สิ่งแวดล๎อมลอนดอน และองค๑กร "กิจกรรม
เกลือกับสขุภาพ" ของอังกฤษไดจ๎ัดการ  

สํารวจเกี่ยวกับสํวนประกอบของพซิซําที่วางขายตามซุปเปอร๑มาเก็ตท๎องถิ่น โดยพบวํา พิซซาํ 75% ได๎
มาตรฐาน แตํพซิซําที่วางขายในร๎านพิซซาํโดยเฉพาะนัน้ มีแคํ 20% ไดม๎าตรฐานดังกลําว 

 

ค๎นจาก http://thai.cri.cn/247/2012/03/26/101s196194.htm วันที่10 มิถุนายน 2556 
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กรณีศึกษำท่ี 2
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พิษศัลยกรรม -นางฮัง เมียวคู ชาวเกาหลีใต๎ 
วัย 48 ปี เข๎าผําตดัใบหน๎ามานับครั้งไมํถ๎วน 
ทั้งในเกาหลีใต๎และญี่ปุ่น จนแพทย๑ไมํยอม
ทําให๎อกีตํอไป ผลสุดท๎ายใช๎น้ํามันทําอาหาร
ฉีดหนา๎ตัวเองแทนซิลิโคน สงํผลให๎เสียโฉม
อยํางรุนแรง 

สาวเกาหลสีวยสยอง คลั่งผําตัดศัลยกรรม
ใบหน๎าจนเกิดผลขา๎งเคยีง แทนที่จะสวย
สมใจกลับกลายเป็นนํากลัวแทน เผย
ทําศัลยกรรมอยํางตอํเนื่องมานานถึง 20 ปี 
กลายเป็นโรคเสพติดการทําศัลยกรรม จน
แพทย๑เกาหลีใต๎ไมํยอมทําให๎ กด็ิ้นรนไป
ผําตัดตํอที่ญี่ปุ่น จนหมอขอบายและแนะให๎
ไปหาจิตแพทย๑แทน แตํรักษาอยูํครึ่งๆ 
กลางๆ ก็เลิก  

แล๎วไปทําศัลยกรรมตํอ โดยซื้อเข็มและซิลิโคนมาฉีดหน๎า
ตัวเอง จนซิลิโคนหมดกใ็ช๎น้ํามนัพืชฉีดแทนจนหน๎าเละเสยี
รูป กํอนมคีนใจบุญรํวมบริจาคเงนิให๎ไปรักษา แตํหมอจน
ปัญญาเพราะชํวยได๎เพียงเลก็น๎อย เพราะฉีดสารสารพัดชนิด
เข๎าใบหนา๎ ไมํสามารถทําให๎กลับมาดีได๎ดังเดิม 

 

ค๎นจากhttp://www.jeban.com/viewtopic.php?t=26729 

วันที่ 10 มิถุนายน 2556 
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อทุำหรณ์สำวคลัง่ “ศลัยกรรม” ฉีด “น�้ำมนัพืช” แทน “ซิลิโคน” หน้ำเละ
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“พฤติกรรมสุขภาพ” 
1. ออกกําลังกายเป็นประจํา อยาํงน๎อย 30 นาที สปัดาห๑ละ 3 ครั้ง 
ประโยชน๑ของการออกกําลังกายมีมากมาย อาทิ เพิ่มความสามารถในการทํางานของสมอง ราํงกาย 

ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบภูมคุ๎มกัน การนอนหลับ สมรรถภาพทางเพศ ความทรงจํา ความคิด
สร๎างสรรค๑ สมาธ ิการตดัสินใจ เพิม่ทักษะทางสังคม ลดความวิตกกังวลและซมึเศร๎า 

เคล็ดลับสําคัญที่จะชํวยออกกําลังกายเป็นประจาํได๎ 
1.1 อยํารอจนกวําจะพร๎อม ทําได๎แคํไหนให๎ทําแคํนั้นเริ่มตน๎ด๎วยการเดินเร็วเพียงวันละไมํกีน่าที 
1.2 เลือกทํากจิกรรมที่รูส๎ึกสนกุสนานเพลดิเพลนิ หลากหลาย 
1.3 เข๎ารํวมกลุํม ชวนกันทาํเป็นประจํา 
1.4 เพิ่มการเคลื่อนไหวทุกครั้งทีม่ีโอกาส 
1.5 เลือกวิธีเหมาะสมกับสภาพรํางกาย อยําออกกําลังกายเกินตัว 

2. ค๎นหาจุดแข็ง ความถนัดและศักยภาพพัฒนาจนเป็นความสําเร็จ 
 

กรณีศึกษำท่ี 5
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การค๎นหาจดุแข็ง ความถนดั และศักยภาพ เป็นภารกจิสําคัญของชีวิต ที่จะชํวยเรานาํสิ่งที่ดทีีสุ่ด
ภายในตัวเราออกมาใช๎ประโยชน๑พัฒนาเป็นความสําเร็จที่ภาคภมูิใจ ไมํวําเราจะมอีายุเทาํใดกต็าม การ
ค๎นหาตัวเอง คน๎หาจุดแข็ง ความถนัด และศักยภาพ ยังคงเป็นภารกิจสาํคัญทีค่วรจะกระทาํ เราทําได๎โดย 

 2.1 หมั่นสังเกตตัวเอง ทบทวนดูวําตนทาํอะไรได๎ เรียนรู๎อะไรได๎รวดเร็ว 
 2.2สอบถามจากคนที่รูจ๎ักเราด ี
 2.3 ทําแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเอง 
3. ฝึกหายใจคลายเครียด และทักษะผํอนคลายอืน่ ๆ (เชํน โยคะ ไท๎เก็ก) 
 การหายใจคลายเครียด มีหลักงํายๆ 3 ข๎อ 
 3.1 หายใจสบายๆ ไมํต๎องตั้งใจมาก 
 3.2 หายใจออกให๎ยาวกวําหายใจเขา๎ อาจใช๎การนับเลขชํวยกําหนดจังหวะ โดยหายใจเข๎า นับในใจ 

1 - 2 - 3 - 4 กลั่นหายใจไว๎ นับ 1 - 2  
 3.3ขณะหายใจเข๎าออก ให๎วางความรูส๎ึกไว๎ทีท่อ๎ง รับรู๎ความรูส๎ึกเคลือ่นไหวของชํองทอ๎ง (หายใจเข๎า 

-ท๎องพองขึ้น หายใจออก -ท๎องแฟบลง) อาจใชผ๎ํามือวางบริเวณเหนือสะดือ กดเบาๆขณะหายใจออก ปลํอย
มือออกเมื่อเริ่มหายใจเข๎า  ทําเชนํนี้สัก 5 นาที จะพบวํารํางกายผํอนคลาย จิตใจสงบมากขึ้น 

4. คิดทบทวนสิง่ดีๆในชีวิต และฝึกมองโลกในแงดํี 
 การทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิตเป็นการฝึกฝนตนเอง ให๎รู๎จักมองเห็นสิ่งดีๆทีม่ีอยูํรอบตัว ชํวยให๎มี

ความสขุและกําลังใจมากขึ้นทุกวันกอํนเข๎านอนให๎ทบทวนวํา “วันนี้ มีอะไรดีๆ  เกิดขึ้นบ้าง”คิดหาสิ่งดีๆ 
เป็นประจํา อยาํงน๎อยวันละ 5 เรื่อง  นอกจากนี ้เรายังสามารถฝึกมองโลกในแงํดีในเวลาที่มีปัญหา ทกุครั้งที่
พบปัญหา ให๎ถามตัวเองวํา “ปัญหานี้ มีแง่ดีอะไรบ้าง” จะพบวําทุกปัญหาอาจแปลงเป็นบทเรียนที่ชํวยให๎
เราเติบโตและเข๎าใจชีวิตมากยิ่งขึน้ และทุกปัญหาแฝงไว๎ซึ่งโอกาส   เริ่มตน๎ตั้งแตํวันนี้ ทกุคืนกํอนนอนจดั
เวลาคิดทบทวนสิง่ดีๆ วนัละ 5 เรื่องและหากมปัีญหาอะไรก็ตามลองคน๎หาแงํดขีองปัญหานั้นดู 

5. บริการเวลาให๎สมดุลระหวํางการงาน สุขภาพ และครอบครัว 
 ชีวิตของคนเรามีหลายดา๎น ลองถามตัวเองดูวํา “อะไรคือสิ่งสําคัญในชีวิต”  

 การงาน เปิดโอกาสให๎เราได๎ใช๎ศักยภาพ สรา๎งความสําเร็จที่ภาคภูมิใจ มีสังคมและเพือ่นฝูง มี
รายได ๎และความมั่นคงในการดําเนินชีวิต 

 สุขภาพ ทั้งรํางกายและจิตใจ เป็นทนุสําคัญของชีวิต 
 ครอบครัว เป็นแหลํงกําลังใจและความสขุที่สําคัญ 

 ทุกด๎านของชีวิตตํางเปน็แหลํงความสุขที่สําคัญ หากเราใสํใจด๎านใดมากเกิน ละเลยดา๎นอืน่ 
ความสขุในชีวิตก็ลดน๎อยลง เราจึงจาํเป็นต๎องบริหารเวลาให๎สมดุล ระหวํางการทาํงาน สุขภาพ และ
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“พฤติกรรมสุขภาพ” 
1. ออกกําลังกายเป็นประจํา อยาํงน๎อย 30 นาที สปัดาห๑ละ 3 ครั้ง 
ประโยชน๑ของการออกกําลังกายมีมากมาย อาทิ เพิ่มความสามารถในการทํางานของสมอง ราํงกาย 

ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบภูมคุ๎มกัน การนอนหลับ สมรรถภาพทางเพศ ความทรงจํา ความคิด
สร๎างสรรค๑ สมาธ ิการตดัสินใจ เพิม่ทักษะทางสังคม ลดความวิตกกังวลและซมึเศร๎า 

เคล็ดลับสําคัญที่จะชํวยออกกําลังกายเป็นประจาํได๎ 
1.1 อยํารอจนกวําจะพร๎อม ทําได๎แคํไหนให๎ทําแคํนั้นเริ่มตน๎ด๎วยการเดินเร็วเพียงวันละไมํกีน่าที 
1.2 เลือกทํากจิกรรมที่รูส๎ึกสนกุสนานเพลดิเพลนิ หลากหลาย 
1.3 เข๎ารํวมกลุํม ชวนกันทาํเป็นประจํา 
1.4 เพิ่มการเคลื่อนไหวทุกครั้งทีม่ีโอกาส 
1.5 เลือกวิธีเหมาะสมกับสภาพรํางกาย อยําออกกําลังกายเกินตัว 

2. ค๎นหาจุดแข็ง ความถนัดและศักยภาพพัฒนาจนเป็นความสําเร็จ 
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การค๎นหาจดุแข็ง ความถนดั และศักยภาพ เป็นภารกจิสําคัญของชีวิต ที่จะชํวยเรานาํสิ่งที่ดทีีสุ่ด
ภายในตัวเราออกมาใช๎ประโยชน๑พัฒนาเป็นความสําเร็จที่ภาคภมูิใจ ไมํวําเราจะมอีายุเทาํใดกต็าม การ
ค๎นหาตัวเอง คน๎หาจุดแข็ง ความถนัด และศักยภาพ ยังคงเป็นภารกิจสาํคัญทีค่วรจะกระทาํ เราทําได๎โดย 

 2.1 หมั่นสังเกตตัวเอง ทบทวนดูวําตนทาํอะไรได๎ เรียนรู๎อะไรได๎รวดเร็ว 
 2.2สอบถามจากคนที่รูจ๎ักเราด ี
 2.3 ทําแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเอง 
3. ฝึกหายใจคลายเครียด และทักษะผํอนคลายอืน่ ๆ (เชํน โยคะ ไท๎เก็ก) 
 การหายใจคลายเครียด มีหลักงํายๆ 3 ข๎อ 
 3.1 หายใจสบายๆ ไมํต๎องตั้งใจมาก 
 3.2 หายใจออกให๎ยาวกวําหายใจเขา๎ อาจใช๎การนับเลขชํวยกําหนดจังหวะ โดยหายใจเข๎า นับในใจ 

1 - 2 - 3 - 4 กลั่นหายใจไว๎ นับ 1 - 2  
 3.3ขณะหายใจเข๎าออก ให๎วางความรูส๎ึกไว๎ทีท่อ๎ง รับรู๎ความรูส๎ึกเคลือ่นไหวของชํองทอ๎ง (หายใจเข๎า 

-ท๎องพองขึ้น หายใจออก -ท๎องแฟบลง) อาจใชผ๎ํามือวางบริเวณเหนือสะดือ กดเบาๆขณะหายใจออก ปลํอย
มือออกเมื่อเริ่มหายใจเข๎า  ทําเชนํนี้สัก 5 นาที จะพบวํารํางกายผํอนคลาย จิตใจสงบมากขึ้น 

4. คิดทบทวนสิง่ดีๆในชีวิต และฝึกมองโลกในแงดํี 
 การทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิตเป็นการฝึกฝนตนเอง ให๎รู๎จักมองเห็นสิ่งดีๆทีม่ีอยูํรอบตัว ชํวยให๎มี

ความสขุและกําลังใจมากขึ้นทุกวันกอํนเข๎านอนให๎ทบทวนวํา “วันนี้ มีอะไรดีๆ  เกิดขึ้นบ้าง”คิดหาสิ่งดีๆ 
เป็นประจํา อยาํงน๎อยวันละ 5 เรื่อง  นอกจากนี ้เรายังสามารถฝึกมองโลกในแงํดีในเวลาที่มีปัญหา ทกุครั้งที่
พบปัญหา ให๎ถามตัวเองวํา “ปัญหานี้ มีแง่ดีอะไรบ้าง” จะพบวําทุกปัญหาอาจแปลงเป็นบทเรียนที่ชํวยให๎
เราเติบโตและเข๎าใจชีวิตมากยิ่งขึน้ และทุกปัญหาแฝงไว๎ซึ่งโอกาส   เริ่มตน๎ตั้งแตํวันนี้ ทกุคืนกํอนนอนจดั
เวลาคิดทบทวนสิง่ดีๆ วนัละ 5 เรื่องและหากมปัีญหาอะไรก็ตามลองคน๎หาแงํดขีองปัญหานั้นดู 

5. บริการเวลาให๎สมดุลระหวํางการงาน สุขภาพ และครอบครัว 
 ชีวิตของคนเรามีหลายดา๎น ลองถามตัวเองดูวํา “อะไรคือสิ่งสําคัญในชีวิต”  

 การงาน เปิดโอกาสให๎เราได๎ใช๎ศักยภาพ สรา๎งความสําเร็จที่ภาคภูมิใจ มีสังคมและเพือ่นฝูง มี
รายได ๎และความมั่นคงในการดําเนินชีวิต 

 สุขภาพ ทั้งรํางกายและจิตใจ เป็นทนุสําคัญของชีวิต 
 ครอบครัว เป็นแหลํงกําลังใจและความสขุที่สําคัญ 

 ทุกด๎านของชีวิตตํางเปน็แหลํงความสุขที่สําคัญ หากเราใสํใจด๎านใดมากเกิน ละเลยดา๎นอืน่ 
ความสขุในชีวิตก็ลดน๎อยลง เราจึงจาํเป็นต๎องบริหารเวลาให๎สมดุล ระหวํางการทาํงาน สุขภาพ และ
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ครอบครัว  ลองทบทวนการใช๎เวลาในสัปดาห๑ทีผ่ํานมาของตัวเองดู คุณทําใช๎เวลาอะไรบ๎าง เมือ่ทบทวนแล๎ว 
คุณอยากทําอะไรมากขึ้น และอยากทําอะไรใหน๎๎อยลง 

6. คิดและจัดการปัญหาเชิงรุก 
 อยําปลํอยให๎สถานการณ๑ชีวิตหรือปัญหาตาํงๆ ที่ผํานเข๎ามากาํหนดความเป็นไปได๎ของชีวิตคณุ 

ควรจัดเวลาทําความเข๎าใจปัญหาคดิหาทางเลือกการกา๎วเดิน โดยตั้งคาํถามกับตัวเองวําปัญหาที่ประสบอยูํ
นั้น “มันเป็นปัญหาอย่างไร” เราหํวงอะไรกังวลใจในแงํใดในปัญหานั้น   แตํละเรื่องที่เราหํวงหรือ          
กังวลใจ ทบทวนดูวาํ “เราทําอะไรได้บ้าง” จากนั้นลงมือทํา อยาํมัวแตํคิดกังวลใจ “คุณจะรูสึ้กเป็น
เจ้าของชีวิตตนเองมากข้ึน พอใจในชีวิตมากข้ึน” 

7. มองหาโอกาสในการมองสิ่งดีๆ  ใหก๎ับผ๎ูอื่น 
 ความสขุในทางโลก อาจแบํงออกได๎เป็น 3 ระดับ 
 7.1 ความสุขและความเพลดิเพลินทางรํางกาย เชํน รับประทานอาหารอรํอย 
 7.2 ความสุขจากชีวิตที่ลงตัว มงีานทีท่๎าทาย มคีวามรัก และงานอดิเรก 
 7.3 ความสุขจากชีวิตที่มคีวามหมาย ได๎ใชํศักยภาพของตนเพื่อประโยชน๑สํวนรวม ทําสิง่ที่เป็น

ประโยชน๑ตํอชุมชนและสังคม กิจกรรมสนุกสนานประเภทตํางๆ ไมํสามารถสร๎างความสุขใจได๎ลึกซึ้งเทาํกับการ
ที่เราไดม๎อบสิ่งดีๆใหก๎ับผ๎ูอื่น เมื่อเราชํวยเหลือผู๎อื่นให๎เป็นความสขุ ตัวเราเองก็มคีวามสุขมากขึ้นไปด๎วย 

8. ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคาํสอนทางศาสนา 
 ผู๎ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนา ได๎รับประโยชน๑จากศาสนาอยํางนอ๎ย 4 ด๎าน 
 8.1 มีสังคม เพื่อนฝูง ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมรํวมกัน 
 8.2 มีจุดมุํงหมายในการทําสิ่งตาํงๆมากขึ้น และในเวลาที่ต๎องตัดสินใจเรือ่งสําคัญ ก็มีแนวทางที่

ชัดเจนจากหลักคําสอนทางศาสนา 
 8.3 หลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมเสี่ยงตํางๆ เชํน ดืม่สุรา ใช๎ยาเสพตดิ 
 8.4 เข๎าใจชีวิตมากขึ้น มีความสุขได๎งาํย 
9. ให๎เวลาและทํากิจกรรมความสขุรํวมกับสมาชิกในครอบครัวเป็นประจํา 
 อยําคาดหวังวําคูํของตนตอ๎งสมบูรณ๑แบบ ควรยอมรับข๎อจํากัดของกนัและกันฝึกรับฟงัอยาํงใสํใจ 
ชื่นชมกันด๎วยความจริงใจ ลดเวลาดูทีวีลง จัดเวลาทํากิจกรรมความสุขรํวมกัน ชํวยกันทาํงานบ๎านอยํา
ให๎ความสําคัญกับเรื่องเงนิทองและวัตถุมากเกนิไป  ใหค๎วามสําคัญการเพิม่ทกัษะทางอารมณ๑และสังคม 
เติมความเข๎มแข็งทางใจ และฝึกนิสยัการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎กับลูก หากมีเหตกุารณ๑ลบ ให๎มองแงํดีไว๎
กํอนเสมอ 
 
10. ชื่นชมคนรอบข๎างอยํางจรงิใจ 
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คนเราทกุคนตอ๎งการความรัก การยอมรับ และความชื่นชม คําชื่นชมจึงเป็นสิ่งเติมกาํลังใจและความสขุ
ให๎แกํกัน 

เราฝึกชื่นชมคนรอบข๎างไดด๎๎วยวิธีตํอไปนี้ 
10.1ปลํอยวางความคาดหวังลงเปดิใจรับและมองหาข๎อดทีี่นําชื่นชมของคนรอบข๎าง 
10.2กลําวคําชื่นชมด๎วยความจรงิใจทุกครั้งทีม่ีโอกาส 
10.3 ควรฝึกชื่นชมตนเองด๎วย การมองเห็นข๎อดีของผูอ๎ื่นเป็นการฝึกจิตใจของเราเอง และยงัชํวยเติม

ความสขุใหก๎ับชีวิต 
 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “ควรพอใจในสิ่งที่ตนมีอยูํ” 
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คุณอยากทําอะไรมากขึ้น และอยากทําอะไรใหน๎๎อยลง 

6. คิดและจัดการปัญหาเชิงรุก 
 อยําปลํอยให๎สถานการณ๑ชีวิตหรือปัญหาตาํงๆ ที่ผํานเข๎ามากาํหนดความเป็นไปได๎ของชีวิตคณุ 

ควรจัดเวลาทําความเข๎าใจปัญหาคดิหาทางเลือกการกา๎วเดิน โดยตั้งคาํถามกับตัวเองวําปัญหาที่ประสบอยูํ
นั้น “มันเป็นปัญหาอย่างไร” เราหํวงอะไรกังวลใจในแงํใดในปัญหานั้น   แตํละเรื่องที่เราหํวงหรือ          
กังวลใจ ทบทวนดูวาํ “เราทําอะไรได้บ้าง” จากนั้นลงมือทํา อยาํมัวแตํคิดกังวลใจ “คุณจะรูสึ้กเป็น
เจ้าของชีวิตตนเองมากข้ึน พอใจในชีวิตมากข้ึน” 

7. มองหาโอกาสในการมองสิ่งดีๆ  ใหก๎ับผ๎ูอื่น 
 ความสขุในทางโลก อาจแบํงออกได๎เป็น 3 ระดับ 
 7.1 ความสุขและความเพลดิเพลินทางรํางกาย เชํน รับประทานอาหารอรํอย 
 7.2 ความสุขจากชีวิตที่ลงตัว มงีานทีท่๎าทาย มคีวามรัก และงานอดิเรก 
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ประโยชน๑ตํอชุมชนและสังคม กิจกรรมสนุกสนานประเภทตํางๆ ไมํสามารถสร๎างความสุขใจได๎ลึกซึ้งเทาํกับการ
ที่เราไดม๎อบสิ่งดีๆใหก๎ับผ๎ูอื่น เมื่อเราชํวยเหลือผู๎อื่นให๎เป็นความสขุ ตัวเราเองก็มคีวามสุขมากขึ้นไปด๎วย 

8. ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคาํสอนทางศาสนา 
 ผู๎ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนา ได๎รับประโยชน๑จากศาสนาอยํางนอ๎ย 4 ด๎าน 
 8.1 มีสังคม เพื่อนฝูง ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมรํวมกัน 
 8.2 มีจุดมุํงหมายในการทําสิ่งตาํงๆมากขึ้น และในเวลาที่ต๎องตัดสินใจเรือ่งสําคัญ ก็มีแนวทางที่

ชัดเจนจากหลักคําสอนทางศาสนา 
 8.3 หลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมเสี่ยงตํางๆ เชํน ดืม่สุรา ใช๎ยาเสพตดิ 
 8.4 เข๎าใจชีวิตมากขึ้น มีความสุขได๎งาํย 
9. ให๎เวลาและทํากิจกรรมความสขุรํวมกับสมาชิกในครอบครัวเป็นประจํา 
 อยําคาดหวังวําคูํของตนตอ๎งสมบูรณ๑แบบ ควรยอมรับข๎อจํากัดของกนัและกันฝึกรับฟงัอยาํงใสํใจ 
ชื่นชมกันด๎วยความจริงใจ ลดเวลาดูทีวีลง จัดเวลาทํากิจกรรมความสุขรํวมกัน ชํวยกันทาํงานบ๎านอยํา
ให๎ความสําคัญกับเรื่องเงนิทองและวัตถุมากเกนิไป  ใหค๎วามสําคัญการเพิม่ทกัษะทางอารมณ๑และสังคม 
เติมความเข๎มแข็งทางใจ และฝึกนิสยัการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎กับลูก หากมีเหตกุารณ๑ลบ ให๎มองแงํดีไว๎
กํอนเสมอ 
 
10. ชื่นชมคนรอบข๎างอยํางจรงิใจ 
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คนเราทกุคนตอ๎งการความรัก การยอมรับ และความชื่นชม คําชื่นชมจึงเป็นสิ่งเติมกาํลังใจและความสขุ
ให๎แกํกัน 

เราฝึกชื่นชมคนรอบข๎างไดด๎๎วยวิธีตํอไปนี้ 
10.1ปลํอยวางความคาดหวังลงเปดิใจรับและมองหาข๎อดทีี่นําชื่นชมของคนรอบข๎าง 
10.2กลําวคําชื่นชมด๎วยความจรงิใจทุกครั้งทีม่ีโอกาส 
10.3 ควรฝึกชื่นชมตนเองด๎วย การมองเห็นข๎อดีของผูอ๎ื่นเป็นการฝึกจิตใจของเราเอง และยงัชํวยเติม

ความสขุใหก๎ับชีวิต 
 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “ควรพอใจในสิ่งที่ตนมีอยูํ” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 10. ชืน่ชมคนรอบขา้งอยา่งจรงิใจ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 2-3) 

หน่วยที่ 6  สุขภาพ อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9  เพศสัมพันธ์ปลอดภัยด้วยถุงยางอนามัย   เวลา  2  ช่ัวโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้

 1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายและสาธิตวิธีการใช๎ถุงยางอนามยัได ๎ 
 1.2 ลูกเสือสามารถอธิบายประโยชน๑ในการใช๎ถุงยางอนามยัได ๎

2. เนื้อหา 
 การมีเพศสมัพันธ๑ที่ปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนเรา ทัศนคติที่ดีตอํถุงยางอนามัย ความรู๎
ความเขา๎ใจและความสามารถในการใช๎ถุงยางอนามัยอยํางถูกวิธี จะชํวยให๎ปลอดภยัจากการตัง้ครรภ๑ 
ไมํพรอ๎มและโรคติดตอํทางเพศสัมพนัธ๑ได ๎ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 หุํนจําลองอวัยวะเพศชาย (ที่ทาํจากไม ๎ยาง ปูนป้ัน หรือวัสดุทดแทน) ถุงยางอนามัย น้าํยาหลํอ

ลื่นกระดาษทิชชู 
  3.3 ชุดภาพประกอบกิจกรรมเทําจํานวนกลุํมลูกเสือ 
 3.4 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม 
  4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎  
       1) ผู๎กํากับลูกเสอืเกริ่นนําเรื่องการตั้งครรภ๑ไมํพร๎อมและการติดเชือ้โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑

ตํางๆ แล๎วชวนพูดคุยถึง ความรู๎เรื่องถุงยางอนามัย 
       2) แบํงกลุํมลูกเสือกลุํมละ 8 คน (คละเพศชาย-หญิง) เรียงบัตรคําการใช๎ถุงยางอนามัยถกูวิธี 
       3) ตัวแทนกลุํมนําเสนอ ผูก๎ํากับนาํอภิปราย เพิม่เติม สรุปและชื่นชม(ตามใบความรู๎) 
  4) ผู๎กํากับ ใหข๎๎อมูลเรือ่งการใช๎ถุงยางอนามัย พร๎อมสาธิตการสวมและถอดถุงยางอนามยั 

ที่ถูกต๎องโดยใช๎หุํนจําลองอวยัวะเพศชาย   
     5) แบํงกลุํมลูกเสือ จับคูกํันเพือ่ฝึกปฏิบัติการสวมและถอดถุงยางอนามัยกับหุํนจาํลอง 

อวัยวะเพศชาย  
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    6) ประเมินการฝึกปฏิบัติด๎วยการให๎ตัวแทนกลุมํออกมาสาธิตการสวมและถอดถุงยางอนามัย
หน๎าหมูํ เพิม่เติมความรู๎ และสรุป 

 4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ 
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
  สังเกตความรํวมมอืในการปฏิบัติกิจกรรมและตรวจสอบความถกูต๎องในการปฏิบัติ 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 

 คือการคิดวิเคราะ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนกัถึงความสําคัญของการใช๎ถุงยางอนามัยรวมทัง้มี
ทักษะการใช๎ถุงยางอนามยัที่ถูกตอ๎ง 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 
  
 เพลง 

พรุ่งนี้ไม่สาย 

    เพียงแคมํองในตา ก็รู๎วําเราชอบกัน  แตํเราสองคนต๎องเก็บมันไว๎ 
    ในเมื่อความเป็นจริง ก็รูก๎ันในหัวใจ  เรายังเป็นได๎แคํเพยีงเพือ่นกัน 

    อดทนเก็บความในใจ แล๎วรอแคํวันเวลา    ใหม๎นัหมุนช๎าๆ แล๎วเดินไปกับมัน 

    อดทนเก็บความในใจ แล๎วเรียนรู๎กันและกนั เพือ่ให๎เรามีความมั่นใจ 

 วําเรานั้นมคีวามลกึซื้งเพียงใด      พรุํงนี้ไมสํายที่จะรักกนั 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 2-3) 

หน่วยที่ 6  สุขภาพ อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9  เพศสัมพันธ์ปลอดภัยด้วยถุงยางอนามัย   เวลา  2  ช่ัวโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้

 1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายและสาธิตวิธีการใช๎ถุงยางอนามยัได ๎ 
 1.2 ลูกเสือสามารถอธิบายประโยชน๑ในการใช๎ถุงยางอนามยัได ๎

2. เนื้อหา 
 การมีเพศสมัพันธ๑ที่ปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนเรา ทัศนคติที่ดีตอํถุงยางอนามัย ความรู๎
ความเขา๎ใจและความสามารถในการใช๎ถุงยางอนามัยอยํางถูกวิธี จะชํวยให๎ปลอดภยัจากการตัง้ครรภ๑ 
ไมํพรอ๎มและโรคติดตอํทางเพศสัมพนัธ๑ได ๎ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

 3.1 แผนภูมิเพลง 
 3.2 หุํนจําลองอวัยวะเพศชาย (ที่ทาํจากไม ๎ยาง ปูนป้ัน หรือวัสดุทดแทน) ถุงยางอนามัย น้าํยาหลํอ

ลื่นกระดาษทิชชู 
  3.3 ชุดภาพประกอบกิจกรรมเทําจํานวนกลุํมลูกเสือ 
 3.4 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม 
  4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎  
       1) ผู๎กํากับลูกเสอืเกริ่นนําเรื่องการตั้งครรภ๑ไมํพร๎อมและการติดเชือ้โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑

ตํางๆ แล๎วชวนพูดคุยถึง ความรู๎เรื่องถุงยางอนามัย 
       2) แบํงกลุํมลูกเสือกลุํมละ 8 คน (คละเพศชาย-หญิง) เรียงบัตรคําการใช๎ถุงยางอนามัยถกูวิธี 
       3) ตัวแทนกลุํมนําเสนอ ผูก๎ํากับนาํอภิปราย เพิม่เติม สรุปและชื่นชม(ตามใบความรู๎) 
  4) ผู๎กํากับ ใหข๎๎อมูลเรือ่งการใช๎ถุงยางอนามัย พร๎อมสาธิตการสวมและถอดถุงยางอนามยั 

ที่ถูกต๎องโดยใช๎หุํนจําลองอวยัวะเพศชาย   
     5) แบํงกลุํมลูกเสือ จับคูกํันเพือ่ฝึกปฏิบัติการสวมและถอดถุงยางอนามัยกับหุํนจาํลอง 

อวัยวะเพศชาย  
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    6) ประเมินการฝึกปฏิบัติด๎วยการให๎ตัวแทนกลุมํออกมาสาธิตการสวมและถอดถุงยางอนามัย
หน๎าหมูํ เพิม่เติมความรู๎ และสรุป 

 4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ 
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล 
  สังเกตความรํวมมอืในการปฏิบัติกิจกรรมและตรวจสอบความถกูต๎องในการปฏิบัติ 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 

 คือการคิดวิเคราะ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนกัถึงความสําคัญของการใช๎ถุงยางอนามัยรวมทัง้มี
ทักษะการใช๎ถุงยางอนามยัที่ถูกตอ๎ง 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 
  
 เพลง 

พรุ่งนี้ไม่สาย 

    เพียงแคมํองในตา ก็รู๎วําเราชอบกัน  แตํเราสองคนต๎องเก็บมันไว๎ 
    ในเมื่อความเป็นจริง ก็รูก๎ันในหัวใจ  เรายังเป็นได๎แคํเพยีงเพือ่นกัน 

    อดทนเก็บความในใจ แล๎วรอแคํวันเวลา    ใหม๎นัหมุนช๎าๆ แล๎วเดินไปกับมัน 

    อดทนเก็บความในใจ แล๎วเรียนรู๎กันและกนั เพือ่ให๎เรามีความมั่นใจ 

 วําเรานั้นมคีวามลกึซื้งเพียงใด      พรุํงนี้ไมสํายที่จะรักกนั 

 
 
 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
136

 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 143 

  

ใบความรู้ 
ชุดภาพประกอบกิจกรรมลูกเสือ 

 
   

 

    

 

     

 

 
 
 
ค๎นจาก http://www.bpas.org/bpasman.php?page=33วันที่10 มิถุนายน 2556 

ถุงยางมมี๎วนขอบรูดไดด๎๎าน
นอก 

จับถุงยางให๎ถกูข๎างจับขอบ
ด๎านที่รูดลงได๎เหมือนถุง
เท๎า 

ฉีกซองอยาํงระมัดระวัง 

ไมํให๎บาดถุงยางขาด 

ใสํตอนอวยัวะเพศ
ชายแข็งตัวเต็มที่
แล๎ว 

 

บีบปลายกระเปาะ
ถุงยางกอํนสวม
ถุงยาง 

บีบปลายถุงยางคา๎งไว๎
พร๎อมรูดถุงยางลงไปจนสดุ
โคนอวัยวะเพศชาย 

ทิ้งถุงยางในถังขยะ ไมทํิ้ง
โถส๎วมเพราะส๎วมจะตนั 

เพศชายใช๎นิ้วจับด๎านในขอบ
ถุงยางเพือ่ป้องกนัสัมผัสกับสาร
คัดหลั่งของอีกคนรูดออกอยําง

ระมัดระวัง 

ไมํใหส๎ารคดัหลั่งหก กระฉอก
ออกมา 

เพศหญิงใช๎กระดาษทิชชูหํอดา๎นนอก
ถุงยางอนามยัชาย เพื่อป้องกันสมัผัส
กับสารคัดหลั่งของอกีคนรดูออกอยําง
ระมัดระวังไมํให๎สารคัดหลั่งหกกระฉอก
ออกมา 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
      

แวะสักเดี๋ยวคงไม่เป็นไร 

 หญิงกับเดชอยูํทํางานกลุมํที่โรงเรียนจนค่าํ ทั้งสองกลับบ๎านทางเดยีวกัน เดชมีรถมอเตอร๑ไซด๑จึง
อาสาไปสํงหญิงที่บ๎าน ขณะขับรถกลับ เดชชวนหญิงให๎แวะบ๎านสกัครูํเพื่อเอาสมุดงานของหญิงที่เดชยืมไป
เมื่อสัปดาห๑ที่ผํานมา หญิงลังเลแตํเดชยนืยันวํา แวะสักเดี๋ยวคงไมเํป็นไร หญิงจึงตกลงยอมไปบ๎านเดช เมือ่
ทั้งคูํมคีวามไกล๎ชิดกันและอยูํในที่ลับตา เนื่องจากอยใูนบ๎านเพียงลําพัง 2 คน จึงมีเพศสัมพนัธ๑กันโดยไมํได๎
ป้องกันเหตกุารณ๑ครั้งนีท้ําใหห๎ญิงและเดชวิตกกังวลมากวํา หญิงอาจตั้งครรภ๑ได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งหญิง
กังวลมากจนไมํเป็นอนัทําอะไร แม๎เดชจะพยายามปลอบโยนก็ตาม 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ชายหญิงควรระมดัระวังการอยูํสองตอํสองในที่ลับตา 

 

แม่ไก่โชคร้าย 

 ที่ฟาร๑มไกํหน๎าบ๎านของชาวนายากจนคนหนึ่ง  แมํไกํกกไขํได๎วนัละฟอง และดูแลฟูมฟักทะนุถนอม
ไมํยอมใหอ๎ันตรายใดๆเข๎าใกล๎ไขํของมันแม๎แตนํ๎อย วันหนึ่งเจ๎าแมไํกํกไ็ดฟ๎ักไขํลูกเจี๊ยบออกมาลืมตาดูโลก
แตํด๎วยความอยากรู๎อยากเหน็ของเจ๎าลกูเจี๊ยบทําให๎มนัชอบเดินแยกตัวออกจากกลุมํครอบครวัไกํไปสํารวจ
เส๎นทางอื่นเสมอ "เจ้าจะไปไหนน่ะ เจา้ลูกไก่"แมวตะโกนร๎องถาม ลูกไกํรู๎สกึตกใจกลัวมาก จึงพยายามวิ่งหนี
สุดชีวิต แตํทวํามันก็ไมํสามารถหนพี๎นเงือ้มมือของเจา๎แมวเหมยีวได๎ถกูตะครุบจับกนิทันที แมไํกํยังไมํรู๎ตัว
เลยวําลูกไกํของมันหายไป เมือ่มันกลับมาทีฟ่าร๑มไกํแล๎ว ลองนับสมาชกิในครอบครัวดพูบวํา มีลูกเจี๊ยบที่
เพิ่งฟักออกมาหายไป จึงสันนิษฐานวําถกูเจ๎าแมวตัวแสบของเจ๎าของฟาร๑มกินเป็นแนํแท๎ มันจงึโมโห
วางแผนบุกเข๎าไปเพื่อชําระแคน๎เจ๎าแมว แตํระหวํางทางนัน่เอง แมํไกํไมํรู๎เลยวํา แมวตัวแสบกําลังดกัรอให๎
แมํไกํเดนิออกไป แล๎วจับกินลูกไกํทั้งหมด เมื่อแมํไกํกลับมากพ็บแตํเพียงความวํางเปลํา 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  เมื่อที่บ๎านกําลังจะมีภยักค็วรจะเฝ้าระวังอยูํที่บ๎าน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 7  ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10   การใช้เงินอย่างมีคุณค่า     เวลา  1  ช่ัวโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้
  ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญและบอกแนวทางในการใช๎เงินอยํางคุม๎คาํได ๎
2. เนื้อหา 

การใช๎เงินอยํางคุ๎มคําเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค๑สําหรับการดาํเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีงที่นาํความสงบสุขมาสูํชีวิตลูกเสือ 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
      3.1 แผนภูมิเพลง/เกม 
  3.2 อุปกรณ๑การเลนํเกม ประกอบด๎วย กระป๋องตักน้ํา,โอํง, กระป๋อง หรือขวด 5 ลิตร (เทําจํานวน 
หมูํลูกเสอื) ที่เจาะรูรอบ 7 รู ติดสต็กเกอร๑รูละ 1 รายการ ได๎แก ํคํารถ, คาํอาหาร, คําโทรศัพท๑, คําอุปกรณ๑ 
การเรียน, คาํเครือ่งแตํงกาย, คําซือ้ของที่ชอบ และคําใช๎จํายอื่น  
  3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4. กิจกรรม 
  4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2 เพลง หรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามวัตถุประสงค๑การเรยีนรู ๎
  1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําเข๎าสูํบทเรยีนโดยมอบชุดอปุกรณ๑ (3.2) ให๎แกํหมูํลูกเสือ ให๎แตํละหมู ํ
วางแผนเติมน้ําลงโองํรั่วนี้ให๎เต็มพร๎อมหาวิธอีุดรูรั่วของโอํงและลงมือปฏิบัติ  

 2) ผู๎กํากับลูกเสอืชวนหมูํลกูเสือวิเคราะห๑วําอุดรูรั่วได๎หรือไมํ เพราะอะไร เพือ่นําเข๎าสูํบทเรียน 
เรื่องการใช๎เงนิอยาํงมคีุณคําการใช๎เงินในชีวิตประจําวันที่มากน๎อยตํางกันยอํมให๎ผลตํอชีวิตตํางกัน 
แล๎วมอบให๎ลูกเสอืวางแผนอดุรูรั่วการใช๎เงินของตนเองแล๎วเลําใหส๎มาชิกในหมูํลูกเสอืฟัง พร๎อมเลือก
ตัวอยํางของบางสมาชิกเพื่อนาํเสนอ 
  3) ผู๎แทนกลุํมนําเสนอ ผูก๎ํากับลกูเสือนําอภิปราย เพิม่เติม ชืน่ชม สรุป    
  4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ 
  4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
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6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม  
คือ การคดิวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ และตระหนักถึงความสําคัญของการใช๎เงินอยํางคุ๎มคาํ 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
 
เพลง     

ออมเงิน (ทํานองเพลงลอยกระทง) 

    ออมเงนิ  ออมเงิน  กันไว๎ จะได๎สบายในภายภาหน๎า 
   ออมเงนิกันเถิดเธอจ๐า (ซ้ํา)  ตํอไปภายหนา๎จะได๎สบาย 
 
 
 
เกม 
 

อุดรูรั่ว 
วิธีเล่น  
 1. จัดเตรียมอุปกรณ๑ประกอบด๎วยโอํง กระป๋อง หรือขวด 5 ลิตร (เทําจํานวนหมูํลูกเสอื) ที่เจาะรู 
รอบ 7 รู ติดสติก๊เกอร๑รูละ 1 รายการ ได๎แกํ คํารถ, คําอาหาร, คําโทรศัพท๑, คาํอุปกรณ๑การเรียน,  
คําเครือ่งแตํงกาย, คําซือ้ของที่ชอบ และคําใช๎จาํยอื่น  
 2. จัดเตรียมกระป๋องตักน้าํเทําจาํนวนหมูํลูกเสอื 
 3. ให๎ลูกเสือแตํละหมูํใช๎กระป๋องตกัน้ําเทลงไปในโอํง กระป๋อง หรือขวด 5 ลิตร ทีเ่จาะรูรอบ 7 รู  
 4. ให๎ลูกเสือแตํละหมูํอุดรูรั่ว 
 5. หมูํใดภาชนะรองรับน้ําได๎เตม็กอํนเป็นผู๎ชนะ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 7  ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10   การใช้เงินอย่างมีคุณค่า     เวลา  1  ช่ัวโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้
  ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญและบอกแนวทางในการใช๎เงินอยํางคุม๎คาํได ๎
2. เนื้อหา 

การใช๎เงินอยํางคุ๎มคําเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค๑สําหรับการดาํเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีงที่นาํความสงบสุขมาสูํชีวิตลูกเสือ 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
      3.1 แผนภูมิเพลง/เกม 
  3.2 อุปกรณ๑การเลนํเกม ประกอบด๎วย กระป๋องตักน้ํา,โอํง, กระป๋อง หรือขวด 5 ลิตร (เทําจํานวน 
หมูํลูกเสอื) ที่เจาะรูรอบ 7 รู ติดสต็กเกอร๑รูละ 1 รายการ ได๎แก ํคํารถ, คาํอาหาร, คําโทรศัพท๑, คําอุปกรณ๑ 
การเรียน, คาํเครือ่งแตํงกาย, คําซือ้ของที่ชอบ และคําใช๎จํายอื่น  
  3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4. กิจกรรม 
  4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2 เพลง หรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามวัตถุประสงค๑การเรยีนรู ๎
  1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําเข๎าสูํบทเรยีนโดยมอบชุดอปุกรณ๑ (3.2) ให๎แกํหมูํลูกเสือ ให๎แตํละหมู ํ
วางแผนเติมน้ําลงโองํรั่วนี้ให๎เต็มพร๎อมหาวิธอีุดรูรั่วของโอํงและลงมือปฏิบัติ  

 2) ผู๎กํากับลูกเสอืชวนหมูํลกูเสือวิเคราะห๑วําอุดรูรั่วได๎หรือไมํ เพราะอะไร เพือ่นําเข๎าสูํบทเรียน 
เรื่องการใช๎เงนิอยาํงมคีุณคําการใช๎เงินในชีวิตประจําวันที่มากน๎อยตํางกันยอํมให๎ผลตํอชีวิตตํางกัน 
แล๎วมอบให๎ลูกเสอืวางแผนอดุรูรั่วการใช๎เงินของตนเองแล๎วเลําใหส๎มาชิกในหมูํลูกเสอืฟัง พร๎อมเลือก
ตัวอยํางของบางสมาชิกเพื่อนาํเสนอ 
  3) ผู๎แทนกลุํมนําเสนอ ผูก๎ํากับลกูเสือนําอภิปราย เพิม่เติม ชืน่ชม สรุป    
  4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ 
  4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
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6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม  
คือ การคดิวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ และตระหนักถึงความสําคัญของการใช๎เงินอยํางคุ๎มคาํ 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
 
เพลง     

ออมเงิน (ทํานองเพลงลอยกระทง) 

    ออมเงนิ  ออมเงิน  กันไว๎ จะได๎สบายในภายภาหน๎า 
   ออมเงนิกันเถิดเธอจ๐า (ซ้ํา)  ตํอไปภายหนา๎จะได๎สบาย 
 
 
 
เกม 
 

อุดรูรั่ว 
วิธีเล่น  
 1. จัดเตรียมอุปกรณ๑ประกอบด๎วยโอํง กระป๋อง หรือขวด 5 ลิตร (เทําจํานวนหมูํลูกเสอื) ที่เจาะรู 
รอบ 7 รู ติดสติก๊เกอร๑รูละ 1 รายการ ได๎แกํ คํารถ, คําอาหาร, คําโทรศัพท๑, คาํอุปกรณ๑การเรียน,  
คําเครือ่งแตํงกาย, คําซือ้ของที่ชอบ และคําใช๎จาํยอื่น  
 2. จัดเตรียมกระป๋องตักน้าํเทําจาํนวนหมูํลูกเสอื 
 3. ให๎ลูกเสือแตํละหมูํใช๎กระป๋องตกัน้ําเทลงไปในโอํง กระป๋อง หรือขวด 5 ลิตร ทีเ่จาะรูรอบ 7 รู  
 4. ให๎ลูกเสือแตํละหมูํอุดรูรั่ว 
 5. หมูํใดภาชนะรองรับน้ําได๎เตม็กอํนเป็นผู๎ชนะ 
 
 
 
 
 
 

จะไดส้บายในภายภาคหน้า
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
เงินที่หายไป 

 มีเรื่องเลําวํา คนจีนโบราณมักเก็บเงนิเหรียญไว๎ที่บ๎าน บางคนเก็บไว๎ในไห ในกลอํง ในกระป๋อง ใน
ถุงผ๎า แตํก็มีบางคนเก็บไว๎ที่รองขาเตียง  
 วันหนึ่งบุตรชายชาวจีนได๎นอนหลับไปบนเตียงที่เก็บเหรียญไว๎ที่รองขาเตียง เขาฝนัวําไดย๎ินเสียง
เล็กๆ จํานวนมากจากใต๎เตียงบนํวํา “ทําไมเขาถึงดูแลเราอยํางนี้ เขาไมํใหค๎วามสาํคัญกับเราเลยนะ เราไป
อยูํที่อืน่กันเถอะ” แล๎วก็ไดย๎ินเสยีงเล็กๆ อีกเสยีงหนึ่งพูดวํา “รอฉนัด๎วย ฉันไปไมํได๎ พาฉัน 
ไปด๎วย” “พวกฉันไปกํอนละนะ” และเสียงร๎องไห๎เล็กๆ  

เมื่อเขาสะดุ๎งตืน่ขึ้นมา เขากม๎ลงไปมองใต๎เตยีง ก็ตกใจและแปลกใจอยํางยิ่งทีม่องไมํเหน็เหรียญที่
ขารองใต๎เตยีงเลย เมื่อเขามองไปทกุขา ก็พบวํายังเหลอืเหรียญอยูํอกีหนึง่เหรียญ ด๎วยความดใีจ  
เขาหยิบเหรียญขึน้มาดู กพ็บวําเป็นเหรียญพิการ มีรอยบิน่ไปบางมมุ ทาํให๎เขาปะติดปะตํอกบัเสียง 
ที่ได๎ยนิในฝันหรือเสยีงเหลํานั้นจะเป็นเสียงเหรยีญคุยกันจริงๆ 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อมีสิ่งมีคํา ต๎องรู๎จักถนอมรักษา ดูแลให๎เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อม  
ชํารุด หรือสูญเสียไป  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.1/2-3) 

หน่วยที่ 7  ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11   การวางแผนการใช้จ่ายเงินส่วนตัว   เวลา  1  ช่ัวโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้
      ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญและบอกแนวทางในการใช๎เงินสํวนตัวอยํางคุ๎มคาํได ๎
2. เนื้อหา 

การวางแผนการใช๎จาํยเงนิเป็นสิ่งสาํคัญสาํหรับการดําเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่นําความสงบสขุมาสูํชีวิตลูกเสือ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
     3.1 แผนภูมิเพลง 
   3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4. กิจกรรม 
      4.1 พิธีเปิดประชุมกอง(ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2 เพลง หรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎ 
   1) ผู๎กํากับลูกเสอืเกริ่นนําเรื่องการวางแผนการใช๎จํายเงินและผลที่ได๎รับ โดยให๎ลูกเสอื 
เลําประสบการณ๑ 1-2 คน ทีม่ีประสบการณ๑ตรงข๎ามกัน (วางแผนและไมํวางแผน) 

 2) ผู๎กํากับลูกเสอืแบํงหมูํลูกเสือให๎ปฏิบัติกิจกรรมแบํงปันประสบการณ๑การวางแผนการใช๎
จํายเงินสํวนตัวและผลที่ได๎รับ ในกลุํมยอํย 

 3) ผู๎แทนกลุํมนําเสนอ ผูก๎ํากับนําอภิปราย เพิม่เติม ชื่นชม สรุป 
 4) ผู๎กํากับลูกเสอืมอบหมายให๎ลูกเสือวางแผนการใช๎จํายเงินสํวนตัวและบันทึกการใช๎จํายเงิน

ประจําวันทุกวันเพือ่ดูประสิทธิผลของแผน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไดเ๎รื่อยๆ และสํงบันทกึทุก 1เดือน  
เป็นประจํา พร๎อมชื่นชมลูกเสือที่สงํงานและนาํสิ่งที่เรียนรูไ๎ปใช๎เพื่อเป็นตัวอยํางแกํลกูเสือคนอืน่ๆ  
เป็นระยะๆ 
 4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ “สุภาษิตสอนหญงิ” 
  4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
เงินที่หายไป 

 มีเรื่องเลําวํา คนจีนโบราณมักเก็บเงนิเหรียญไว๎ที่บ๎าน บางคนเก็บไว๎ในไห ในกลอํง ในกระป๋อง ใน
ถุงผ๎า แตํก็มีบางคนเก็บไว๎ที่รองขาเตียง  
 วันหนึ่งบุตรชายชาวจีนได๎นอนหลับไปบนเตียงที่เก็บเหรียญไว๎ที่รองขาเตียง เขาฝนัวําไดย๎ินเสียง
เล็กๆ จํานวนมากจากใต๎เตียงบนํวํา “ทําไมเขาถึงดูแลเราอยํางนี้ เขาไมํใหค๎วามสาํคัญกับเราเลยนะ เราไป
อยูํที่อืน่กันเถอะ” แล๎วก็ไดย๎ินเสยีงเล็กๆ อีกเสยีงหนึ่งพูดวํา “รอฉนัด๎วย ฉันไปไมํได๎ พาฉัน 
ไปด๎วย” “พวกฉันไปกํอนละนะ” และเสียงร๎องไห๎เล็กๆ  

เมื่อเขาสะดุ๎งตืน่ขึ้นมา เขากม๎ลงไปมองใต๎เตยีง ก็ตกใจและแปลกใจอยํางยิ่งทีม่องไมํเหน็เหรียญที่
ขารองใต๎เตยีงเลย เมื่อเขามองไปทกุขา ก็พบวํายังเหลอืเหรียญอยูํอกีหนึง่เหรียญ ด๎วยความดใีจ  
เขาหยิบเหรียญขึน้มาดู กพ็บวําเป็นเหรียญพิการ มีรอยบิน่ไปบางมมุ ทาํให๎เขาปะติดปะตํอกบัเสียง 
ที่ได๎ยนิในฝันหรือเสยีงเหลํานั้นจะเป็นเสียงเหรยีญคุยกันจริงๆ 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อมีสิ่งมีคํา ต๎องรู๎จักถนอมรักษา ดูแลให๎เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อม  
ชํารุด หรือสูญเสียไป  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.1/2-3) 
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      ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญและบอกแนวทางในการใช๎เงินสํวนตัวอยํางคุ๎มคาํได ๎
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3. ส่ือการเรียนรู้ 
     3.1 แผนภูมิเพลง 
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ประจําวันทุกวันเพือ่ดูประสิทธิผลของแผน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไดเ๎รื่อยๆ และสํงบันทกึทุก 1เดือน  
เป็นประจํา พร๎อมชื่นชมลูกเสือที่สงํงานและนาํสิ่งที่เรียนรูไ๎ปใช๎เพื่อเป็นตัวอยํางแกํลกูเสือคนอืน่ๆ  
เป็นระยะๆ 
 4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ “สุภาษิตสอนหญงิ” 
  4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
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6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม  
คือ การคดิวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ และตระหนักถึงความสําคัญของการออมเงิน และวางแผน

การใช๎จํายเงินอยํางประหยดัและคุ๎มคํา 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 
 

เพลง 

รวมเงิน 

รวมเงิน รวมเงินวนันี้ รวมเงนิให๎ดอียาํให๎มีผดิพลาด  
ผู๎หญิงนั้นเป็นเหรยีญบาท (ซ้าํ)  

ผู๎ชายเกํงกาจเป็นหา๎สิบสตางค๑ (ซ้ํา) 
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ใบความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแผนการใช้เงิน 
 
นายสมชายเป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่5 อาศัยอยูกํับบิดามารดาที่บา๎นซึ่งอยูํไกลจากโรงเรียน
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีรถประจําทางไป-กลับได๎สะดวก บิดาใหค๎ําใช๎จํายรายสัปดาห๑ๆ  ละ 1,000 บาท 
รวมคํารถ คาํอาหาร และอุปกรณ๑การเรียน แตถํ๎าไมํพอก็สามารถขอเงนิซื้ออุปกรณ๑ 
การเรียนเพิ่มได๎อกีเป็นครั้งคราวไป สมชายชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนหลังเลกิเรียนเสมอ และมักจะไป
ดื่มนมที่ร๎านขาประจํากับกลุํมเตะฟุตบอลกํอนกลับทุกวันที่เรียนหนังสอื นอกจากนัน้ในวันหยุด 
สมชายมักจะไปร๎านเกมใกล๎บ๎านประมาณวันละ 1-2 ชั่วโมง และอาจทํารายงานกลุํมกับเพื่อนอกีสัก  
1 ครั้งตํอสัปดาห๑ และไปเตะฟุตบอลกับกลุมํเพือ่นแถวบ๎านทุกวันหยุดพร๎อมแวะดืม่นมรํวมกัน 
กํอนแยกกลับบ๎าน รวมทั้งชอบดหูนังยาว จึงไปซื้อดีวีดีชุดจากร๎านเปน็ระยะ 
สมชายวางแผนการใช๎เงินดังนี ้
1. คํารถไป-กลับโรงเรียนวันละ     12 บาท X 2 เที่ยว X 5 วัน X 1 สัปดาห๑   จํานวน    120  บาท 
2. คําอาหารกลางวนัๆ ละ           50 บาท X 1 มื้อ X 5 วัน X 1 สัปดาห๑      จํานวน    250  บาท 
3. คํานมและขนมตอนเย็นวนัละ   40 บาท X 1 มื้อ X 5 วัน X 1 สัปดาห๑      จาํนวน    200  บาท 
4. คําดีวีดีประจําสัปดาห๑         200 บาท X 1 ชุด X 1 สัปดาห๑                  จาํนวน    200  บาท 
5. คําเลํนเกมวันหยดุ   15 บาท X 2 ชั่วโมง X 2 วัน X 1 สัปดาห๑   จํานวน      60  บาท 
6. คําอาหารวันทํารายงานกลุํมกับเพื่อน 100 บาท X 1 ครั้ง X 1 สัปดาห๑      จาํนวน    100  บาท 
7. คําอุปกรณ๑การเรียนรายสัปดาห๑          200 บาท X 1 สัปดาห๑              จํานวน    200  บาท 
8. รายจํายจร                           100 บาท X 1 สัปดาห๑                 จํานวน    100  บาท 
9. เงินออม                         150 บาท X 1 สปัดาห๑                 จํานวน    150  บาท 
รวมรายจ่าย 1,480 บาท 

สมชายสังเกตวํารายจํายเกินรายได ๎1,000 บาทตํอสัปดาห๑ จึงลดรายจํายลงบางรายการ  
เชํน ซื้อดีวดีีเปลี่ยนเป็น 1 ครั้งตํอเดือน การทํารายงานกลุํม อุปกรณ๑การเรียนและรายจํายจร 
ไมํทําทุกสัปดาห๑ จงึนําจะถัวเฉลีย่กับสัปดาห๑ทีไ่มํมไีด๎ลงตัวพอดีนอกจากนัน้สังเกตวาํคําอาหารเหลือ
แตํไมํเทํากันทุกวนั จึงนาํจะมาทดแทนกันได๎ สมชายจึงนําเงินตดิตัวไปโรงเรียนวันละ 200 บาท 
เผื่อติดกระเป๋าไว๎สาํหรับรายจํายจรเสมอ แตํกม็ีเงินเหลอืกลับบ๎านทกุวันเสมอและใช๎แผนการเงิน 
เดิมกอํน 
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สมชายมักจะไปร๎านเกมใกล๎บ๎านประมาณวันละ 1-2 ชั่วโมง และอาจทํารายงานกลุํมกับเพื่อนอกีสัก  
1 ครั้งตํอสัปดาห๑ และไปเตะฟุตบอลกับกลุมํเพือ่นแถวบ๎านทุกวันหยุดพร๎อมแวะดืม่นมรํวมกัน 
กํอนแยกกลับบ๎าน รวมทั้งชอบดหูนังยาว จึงไปซื้อดีวีดีชุดจากร๎านเปน็ระยะ 
สมชายวางแผนการใช๎เงินดังนี ้
1. คํารถไป-กลับโรงเรียนวันละ     12 บาท X 2 เที่ยว X 5 วัน X 1 สัปดาห๑   จํานวน    120  บาท 
2. คําอาหารกลางวนัๆ ละ           50 บาท X 1 มื้อ X 5 วัน X 1 สัปดาห๑      จํานวน    250  บาท 
3. คํานมและขนมตอนเย็นวนัละ   40 บาท X 1 มื้อ X 5 วัน X 1 สัปดาห๑      จาํนวน    200  บาท 
4. คําดีวีดีประจําสัปดาห๑         200 บาท X 1 ชุด X 1 สัปดาห๑                  จาํนวน    200  บาท 
5. คําเลํนเกมวันหยดุ   15 บาท X 2 ชั่วโมง X 2 วัน X 1 สัปดาห๑   จํานวน      60  บาท 
6. คําอาหารวันทํารายงานกลุํมกับเพื่อน 100 บาท X 1 ครั้ง X 1 สัปดาห๑      จาํนวน    100  บาท 
7. คําอุปกรณ๑การเรียนรายสัปดาห๑          200 บาท X 1 สัปดาห๑              จํานวน    200  บาท 
8. รายจํายจร                           100 บาท X 1 สัปดาห๑                 จํานวน    100  บาท 
9. เงินออม                         150 บาท X 1 สปัดาห๑                 จํานวน    150  บาท 
รวมรายจ่าย 1,480 บาท 

สมชายสังเกตวํารายจํายเกินรายได ๎1,000 บาทตํอสัปดาห๑ จึงลดรายจํายลงบางรายการ  
เชํน ซื้อดีวดีีเปลี่ยนเป็น 1 ครั้งตํอเดือน การทํารายงานกลุํม อุปกรณ๑การเรียนและรายจํายจร 
ไมํทําทุกสัปดาห๑ จงึนําจะถัวเฉลีย่กับสัปดาห๑ทีไ่มํมไีด๎ลงตัวพอดีนอกจากนัน้สังเกตวาํคําอาหารเหลือ
แตํไมํเทํากันทุกวนั จึงนาํจะมาทดแทนกันได๎ สมชายจึงนําเงินตดิตัวไปโรงเรียนวันละ 200 บาท 
เผื่อติดกระเป๋าไว๎สาํหรับรายจํายจรเสมอ แตํกม็ีเงินเหลอืกลับบ๎านทกุวันเสมอและใช๎แผนการเงิน 
เดิมกอํน 
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ตัวอย่างแบบบันทึกการใช้เงินประจําวัน 
วันที่ 3 สิงหาคม 2556 
รายรับ143 บาท 
รายจ่าย 
1. คํารถไป-กลับโรงเรียน            จํานวน    24 บาท 
2. คําอาหารกลางวนั                 จํานวน    40 บาท 
3. คํานมและขนมตอนเย็น          จํานวน    35 บาท 
4. คํากระดาษทําปกรายงาน        จํานวน   50 บาท 
5. เงินออม                                 จํานวน   20 บาท 
รวมรายจ่าย   169 บาท 
ติดลบ      26 บาท 
วันที่ 4 สิงหาคม 2556 
รายรับ143 บาท 
รายจ่าย 
1. คํารถไป-กลับโรงเรียน           จํานวน    24 บาท 
2. คําอาหารกลางวนั                 จํานวน    50 บาท 
3. คํานมและขนมตอนเย็น          จํานวน    10 บาท 
4. เงินออม                             จํานวน   20 บาท 
รวมรายจ่าย   100บาท 
เหลือ       43 บาท 
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ตัวอย่างการทําบัญชีรายรับ – รายจ่ายอย่างง่าย 
 

ว / ด / ป รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
11 มิ.ย.56 แมํให๎เงิน 

คํารถ 
คําอาหาร 
คําอุปกรณ๑การเรยีน 
ของขวัญ 

200 
 

- 
50 
50 
20 

100 

200 
150 
100 
80 

-20 

 

12 มิ.ย.56 แมํให๎เงิน 
คํารถ 
คําอาหาร 
คําอุปกรณ๑การเรยีน 
อื่นๆ 
ออมเงิน 

200 - 
50 
50 
10 
50 
40 

200 
150 
100 
90 
40 
0 

 

13 มิ.ย.56 แมํให๎เงิน 
คํารถ 
คําอาหาร 
คําอุปกรณ๑การเรยีน 
อื่นๆ 
ออมเงิน 

200 - 
50 
50 

- 
- 

100 

200 
150 
100 
100 
100 

0 
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คํารถ 
คําอาหาร 
คําอุปกรณ๑การเรยีน 
อื่นๆ 
ออมเงิน 

200 - 
50 
50 
10 
50 
40 

200 
150 
100 
90 
40 
0 

 

13 มิ.ย.56 แมํให๎เงิน 
คํารถ 
คําอาหาร 
คําอุปกรณ๑การเรยีน 
อื่นๆ 
ออมเงิน 

200 - 
50 
50 

- 
- 

100 

200 
150 
100 
100 
100 

0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
146

 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 153 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสรุปผลการใช้เงินรายเดือน 
 

รายรับ 4,500 บาท 
1. คํารถไป-กลับโรงเรียน                    จาํนวน     552 บาท 

 2. คําอาหารกลางวนั                          จํานวน  1,000 บาท 
 3. คํานมและขนมตอนเย็น                   จํานวน     900 บาท        คาํอาหาร 2,100 บาท 
 4. คําอาหารวันทํารายงานกลุํมกับเพื่อน  จาํนวน     200 บาท 

5. คําอุปกรณ๑การเรียน                       จํานวน    200 บาท 
6. คําดีวีดี                                      จํานวน     200 บาท        คําผํอนคลาย 640 บาท 

 7. คําเลํนเกมส๑วันหยุด                       จาํนวน     240 บาท        
 8. รายจํายเบ็ดเตลด็   จํานวน    200 บาท 
 9. เงินออม                                     จํานวน     600 บาท 
รวมรายจ่าย   4,092บาทเงินเหลือเก็บ 1,008 บาท 
                                                         เหลือ      408 บาท        
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
สุภาษิตสอนหญิง(สอนทั้งหญิงและชาย) 

สุนทรภู่ 
   มีสลึงพึงบรรจบใหค๎รบบาท  อยําใหข๎าดสิ่งของต๎องประสงค๑ 
   แม๎มีน๎อยกินน๎อยคํอยบรรจง  อยําจาํยลงใหม๎ากจะยากนาน 
   ไมํควรซือ้กอ็ยําไปพิไรซือ้  ให๎เป็นมื้อเปน็คราวทั้งคาวหวาน 
   เมื่อพอํแมํแกํเฒําชรากาล  จงเลี้ยงทํานอยาํใหอ๎ดระทดใจ 
   ด๎วยชนกชนนนีี้มคีุณ   ได๎การุญเลีย้งรักษามาจนใหญํ 
   อุ๎มอุทรป้อนข๎าวเป็นเทําไร  หมายจะไดพ๎ึ่งพาธิดาดวง 
   ถ๎าเรามีดวงจิตคิดอุปถัมภ๑  กุศลล้ําเลิศเทําภูเขาหลวง 
   จะปรากฏยศยิ่งสิ่งทั้งปวง  กวําจะลํวงลุถึงซึ่งพมิาน 
   เทพไทในห๎องสิบหกชัน้   จะชวนกันสรรเสริญเจริญสาร 
   วําสตรีนี้เป็นยอดยุพาพาล  ได๎เลี้ยงทาํนชนกชนน ี
 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การรู๎จักประหยัดอดออม ทําให๎เราสามารถมีเงินใช๎จํายในการดูแลผู๎มีพระคุณได๎ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 
หน่วยที ่7    ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12     การหารายได้ระหว่างเรียน    เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู ้
    1.1 ลูกเสือสามารถบอกความสําคัญและแนวทางที่เหมาะสมของการหารายได๎ระหวํางเรยีนได๎ 
    1.2 ลูกเสือสามารถทํากิจกรรมหารายได๎ระหวํางเรียนได๎ 
2. เนื้อหา 

การหารายได๎ระหวํางเรียนเป็นการฝกึฝนการแบํงเวลา การใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ สร๎างเสริม
ประสบการณ๑การปรับตัวกับงานและผู๎คน สรา๎งรายได๎เพื่อลดภาระของครอบครัว และเป็นการปลูก 
เมล็ดพันธุ๑แหํงความภาคภูมิใจในตน เห็นคุณคาํของเงนิที่ได๎มาด๎วยความอุตสาหะ อันเป็นสํวนหนึ่ง 
ของการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นําความสขุในชีวิตของลูกเสอือยํางยั่งยืน 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
   3.1 แผนภูมิเพลง 
    3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  

4. กิจกรรม 
  4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2 เพลง หรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู ๎
   1) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสือรํวมกันอภิปรายเกีย่วกับประสบการณ๑ในการทาํงาน 
หารายได๎ระหวํางเรยีน 
   2) ผู๎กํากับลูกเสอืแบํงกลุํมลูกเสือให๎ระดมสมอง วิธีการหารายได๎ระหวํางเรียน  
กลุํมละอยาํงนอ๎ย 5 วิธ ี
   3) ผู๎แทนกลุํมรายงานผลการระดมสมองตอํที่ประชุม  
   4) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสืออภิปราย เพิม่เติม ชื่นชม สรุป   
   5) ผูก๎ํากับลูกเสอืมอบหมายให๎ลูกเสือกลุํมละไมํเกิน 3 คน เขียนโครงการการหารายได๎ 
ระหวํางเรียนของกลุมํสํง ลงมือปฏิบัติตามโครงการ และจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติโครงการ  
พร๎อมชื่นชมลกูเสอืเพื่อเป็นตัวอยํางแกํลูกเสอืคนอื่นๆ 
  4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ 
  4.5 พิธีปิดเปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
 
5. การประเมินผล 
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 5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
   
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม  

คือ การคดิวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ และตระหนักถึงคุณคาํของเงินทีไ่ด๎จากน้าํพกัน้ําแรงตนเอง 
เห็นความสําคัญของการวางแผนการใช๎จํายเงินให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
เพลง 

อย่าเกียจคร้าน 

     อยําเกยีจคร๎านการทํางานนะพวกเรา 
    งานหนกังานเบาเหนือ่ยแล๎วเรา พักผํอนก็หาย 
    ไมํทํางาน หลบหลีกงาน เฝ้าเกียจคร๎านเอาแตสํบาย 
    แกํจนตาย ขอทํานายวําไมํเจริญ(ซ้ํา) 
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

คนข้ีเหนียวกับทองคํา 
 

         ชายคนหนึ่งเป็นคนขี้เหนียว เขามักจะเอาสมบัติฝังดินไว๎รอบๆบา๎นไมํยอมนํามาใช๎จาํย 
ให๎เกิดประโยชน๑ตํอมาเขากลัววําจะไมํปลอดภยัถ๎าฝังเงินทองไว๎หลายเเหงํ เขาจึงขายสมบัติทัง้หมด 
เเล๎วซื้อทองคําแทํงหนึ่ง มาฝังไว๎ทีห่ลังบ๎านเเลว๎หมั่นไปดทูุกวันคนใช๎ผ๎ูหนึ่งสงสัยจึงเเอบตามไปดู 
ที่หลังบ๎าน แล๎วกข็ุด เอาทองแทํงไปเสยีชายขีเ้หนียวมาพบหลุมที่วํางเปลําในวันตอํมาก็เสยีใจ 
ร๎องหํมรอ๎งไหไ๎ปบอกเพื่อนบา๎นคนหนึ่งเพื่อนบ๎านจึงเเนะนําประชดประชันวํา “ทํานก็เอาก๎อนอฐิ 
ใสํในหลุมแล๎วคดิวําเป็นทองคําสิเพราะถึงอยํางไรทํานก็ไมํเอามาใช๎อยูํแล๎ว” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การมีทรพัย๑และประหยัดออมทรัพย๑เป็นสิ่งทีด่ีแตํต๎องรู๎จกัประมาณการใชท๎รัพย๑ 
         ที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน๑ด๎วย 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปี่ที่ 5-6,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 
หน่วยที ่7    ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12     การหารายได้ระหว่างเรียน    เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู ้
    1.1 ลูกเสือสามารถบอกความสําคัญและแนวทางที่เหมาะสมของการหารายได๎ระหวํางเรยีนได๎ 
    1.2 ลูกเสือสามารถทํากิจกรรมหารายได๎ระหวํางเรียนได๎ 
2. เนื้อหา 

การหารายได๎ระหวํางเรียนเป็นการฝกึฝนการแบํงเวลา การใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ สร๎างเสริม
ประสบการณ๑การปรับตัวกับงานและผู๎คน สรา๎งรายได๎เพื่อลดภาระของครอบครัว และเป็นการปลูก 
เมล็ดพันธุ๑แหํงความภาคภูมิใจในตน เห็นคุณคาํของเงนิที่ได๎มาด๎วยความอุตสาหะ อันเป็นสํวนหนึ่ง 
ของการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นําความสขุในชีวิตของลูกเสอือยํางยั่งยืน 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
   3.1 แผนภูมิเพลง 
    3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  

4. กิจกรรม 
  4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2 เพลง หรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู ๎
   1) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสือรํวมกันอภิปรายเกีย่วกับประสบการณ๑ในการทาํงาน 
หารายได๎ระหวํางเรยีน 
   2) ผู๎กํากับลูกเสอืแบํงกลุํมลูกเสือให๎ระดมสมอง วิธีการหารายได๎ระหวํางเรียน  
กลุํมละอยาํงนอ๎ย 5 วิธ ี
   3) ผู๎แทนกลุํมรายงานผลการระดมสมองตอํที่ประชุม  
   4) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสืออภิปราย เพิม่เติม ชื่นชม สรุป   
   5) ผูก๎ํากับลูกเสอืมอบหมายให๎ลูกเสือกลุํมละไมํเกิน 3 คน เขียนโครงการการหารายได๎ 
ระหวํางเรียนของกลุมํสํง ลงมือปฏิบัติตามโครงการ และจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติโครงการ  
พร๎อมชื่นชมลกูเสอืเพื่อเป็นตัวอยํางแกํลูกเสอืคนอื่นๆ 
  4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ 
  4.5 พิธีปิดเปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก) 
 
 
5. การประเมินผล 
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 5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
   
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม  

คือ การคดิวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ และตระหนักถึงคุณคาํของเงินทีไ่ด๎จากน้าํพกัน้ําแรงตนเอง 
เห็นความสําคัญของการวางแผนการใช๎จํายเงินให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
เพลง 

อย่าเกียจคร้าน 

     อยําเกยีจคร๎านการทํางานนะพวกเรา 
    งานหนกังานเบาเหนือ่ยแล๎วเรา พักผํอนก็หาย 
    ไมํทํางาน หลบหลีกงาน เฝ้าเกียจคร๎านเอาแตสํบาย 
    แกํจนตาย ขอทํานายวําไมํเจริญ(ซ้ํา) 
 
เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 

คนข้ีเหนียวกับทองคํา 
 

         ชายคนหนึ่งเป็นคนขี้เหนียว เขามักจะเอาสมบัติฝังดินไว๎รอบๆบา๎นไมํยอมนํามาใช๎จาํย 
ให๎เกิดประโยชน๑ตํอมาเขากลัววําจะไมํปลอดภยัถ๎าฝังเงินทองไว๎หลายเเหงํ เขาจึงขายสมบัติทัง้หมด 
เเล๎วซื้อทองคําแทํงหนึ่ง มาฝังไว๎ทีห่ลังบ๎านเเลว๎หมั่นไปดทูุกวันคนใช๎ผ๎ูหนึ่งสงสัยจึงเเอบตามไปดู 
ที่หลังบ๎าน แล๎วกข็ุด เอาทองแทํงไปเสยีชายขีเ้หนียวมาพบหลุมที่วํางเปลําในวันตอํมาก็เสยีใจ 
ร๎องหํมรอ๎งไหไ๎ปบอกเพื่อนบา๎นคนหนึ่งเพื่อนบ๎านจึงเเนะนําประชดประชันวํา “ทํานก็เอาก๎อนอฐิ 
ใสํในหลุมแล๎วคดิวําเป็นทองคําสิเพราะถึงอยํางไรทํานก็ไมํเอามาใช๎อยูํแล๎ว” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การมีทรพัย๑และประหยัดออมทรัพย๑เป็นสิ่งทีด่ีแตํต๎องรู๎จกัประมาณการใชท๎รัพย๑ 
         ที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน๑ด๎วย 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปี่ที่ 5-6,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

5. กำรประเมินผล
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หน่วยที่ 8   การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13    ความเส่ียงที่เลี่ยงได้                  เวลา  1  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้

  ลูกเสือสามารถอธิบายสถานการณ๑ที่จะนําไปสูํการมีเพศสัมพันธ๑ที่ไมํคาดคิดได๎ 
2. เนื้อหา 
   สถานการณ๑ตํางๆ ในชีวิตประจําวัน อาจนําไปสูํความเสี่ยงตํอการมีเพศสัมพันธ๑ที่ไมํคาดคิด และ

นําไปสูํปัญหาตํางๆ ตามมา เชํน การตั้งครรภ๑ที่ไมํพร๎อม โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑และเอดส๑ รวมทั้ง
ปัญหาสุขภาพจิตและผลกระทบตํางที่เกิดในชีวิต หากเรามีความสามารถประเมินสถาณการณ๑ที่นําไปสูํ
ความเสี่ยงตํางๆ จะทําให๎เราปลอดภัยได๎ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
   3.1 เกม 
   3.2 ใบงานกรณีศึกษา เรื่อง “ทายใจ แก๎วกับหนุํม” “และสถานการณ๑ฝึกประเมินความเสี่ยง 
   3.3 ใบความรู๎ 

1) ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง    
2) แนวทางการวิเคราะห๑และประเมินความเสี่ยง  

 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.กิจกรรม 
  4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2 เพลงหรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสือนําสนทนา เรื่อง สถานการณ๑ที่นําไปสูํการมีเพศสัมพันธ๑ของวัยรุํน  
2) จับคูํพูดคุยกันถึงกรณีศึกษา “ทายใจ แก๎วกับหนุํม” ในใบงานที่ 1 
3) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือ รวบรวมความคิดเห็น สถานการณ๑บางอยํางใน 

ชีวิตประจําวันเป็นสถานการณ๑เสี่ยงในเรื่องเพศ 
  4) ผู๎กํากับลูกเสอืบรรยาย เรือ่ง “สถานการณ๑เสีย่งในเรื่องเพศของวยัรุํนและขั้นตอน 
การประเมินความเสีย่ง” ตามใบความรู๎ที ่1 พร๎อมสาธิตการวิเคราะห๑และประเมินความเสีย่ง  
“กรณีศึกษาจุ๏บ กับจอม “ ตามใบความรู๎ที่ 2 
  5) ผู๎กํากับลูกเสอืแบํงกลุํมลูกเสือออกเปน็ 5 กลุํม ฝึกวิเคราะห๑สถานการณ๑ 
และประเมินความเสีย่งตามสถานการณ๑ที่ได๎รับมอบหมาย (ใบรายงานที ่2) 
  6) ตัวแทนกลุํมลูกเสอืนําเสนอหน๎าชั้น ผู๎กํากับจึงนําอภิปรายทีละสถานการณ๑เพื่อชี้ให๎เห็นความ
เสี่ยงของสถานการณ๑ตํางๆ 
  7) สรุปขั้นตอนการประเมินความเสีย่ง 
 4.4 ผู๎กํากับเลําเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ 

แผนกำรจดักิจกรรมลกูเสือวิสำมญั ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 5-6, ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.2-3)

158 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 

 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 

5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักรู๎ถึงสถานการณ๑เสีย่งทางเพศใกล๎ตัว ตัดสนิและ
แก๎ไขปัญหา 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 

 

เกม 
“พิชิตยักษ์(THE BLIND GIANTS)” 

เกมนี้คล๎ายๆ กับหมาในเข๎าถ้ํา แตํใช๎เก๎าอี้ 2 ตัวแทนประตู วางให๎ข๎างหลังเข๎าหากัน หํางกันประมาณ  
40 นิ้ว ในระวํางชํองนี้ให๎มียักษ๑ตาบอด 2 คน โดยให๎เอาผ๎าผูกลูกเสือ 3 คน ให๎ลูกเสือทั้ง 2 คนจับมือกัน   
อีกมือหนึ่งจับพนักเก๎าอี้ ให๎ลูกเสืออื่นเป็นผ๎ูพิชิตยักษ๑ ลอดเข๎าไปในชํองใต๎มือ ระหวํางมือที่จับกันหรือมือ     
ที่จับพนักเก๎าอี้ หรือระหวํางขายักษ๑ตาบอดที่เป็นยาม ภายในเวลาจํากัด ถ๎าเข๎าไมํได๎เกินกวําจํานวนที่
กําหนดไว๎ ยักษ๑เป็นผู๎ชนะ ถ๎าเข๎าได๎มากผู๎พิชิตยักษ๑เป็นผู๎ชนะ 

ใบงาน 
 

กรณีศึกษา “ทายใจแก้วกับหนุ่ม” 
แก๎วกับหนุํมอยูํด๎วยกันตามลําพงัที่บ๎านของหนุมํ หนุมํชวนแก๎วไปดูวีดีโอที่ห๎องรับแขก 

นั่งดูสักครูํ หนุํมขยับตัวไปใกล๎ๆ แก๎ว แล๎วยกแขนขึ้นไปโอบไหลํแก๎ว....... 
 
จากกรณีศึกษานี ้ให๎ลกูเสือพูดคยุกับเพือ่นวํา “เหตุการณ๑ตํอจากนี้จะเป็นอยํางไรตํอไป 
            (เวลา 5 นาที) 

ใบงาน 
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หน่วยที่ 8   การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13    ความเส่ียงที่เลี่ยงได้                  เวลา  1  ช่ัวโมง 
 
1. จุดประสงค์การเรียนรู ้

  ลูกเสือสามารถอธิบายสถานการณ๑ที่จะนําไปสูํการมีเพศสัมพันธ๑ที่ไมํคาดคิดได๎ 
2. เนื้อหา 
   สถานการณ๑ตํางๆ ในชีวิตประจําวัน อาจนําไปสูํความเสี่ยงตํอการมีเพศสัมพันธ๑ที่ไมํคาดคิด และ

นําไปสูํปัญหาตํางๆ ตามมา เชํน การตั้งครรภ๑ที่ไมํพร๎อม โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑และเอดส๑ รวมทั้ง
ปัญหาสุขภาพจิตและผลกระทบตํางที่เกิดในชีวิต หากเรามีความสามารถประเมินสถาณการณ๑ที่นําไปสูํ
ความเสี่ยงตํางๆ จะทําให๎เราปลอดภัยได๎ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
   3.1 เกม 
   3.2 ใบงานกรณีศึกษา เรื่อง “ทายใจ แก๎วกับหนุํม” “และสถานการณ๑ฝึกประเมินความเสี่ยง 
   3.3 ใบความรู๎ 

1) ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง    
2) แนวทางการวิเคราะห๑และประเมินความเสี่ยง  

 3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 
4.กิจกรรม 
  4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2 เพลงหรือเกม 
  4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสือนําสนทนา เรื่อง สถานการณ๑ที่นําไปสูํการมีเพศสัมพันธ๑ของวัยรุํน  
2) จับคูํพูดคุยกันถึงกรณีศึกษา “ทายใจ แก๎วกับหนุํม” ในใบงานที่ 1 
3) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือ รวบรวมความคิดเห็น สถานการณ๑บางอยํางใน 

ชีวิตประจําวันเป็นสถานการณ๑เสี่ยงในเรื่องเพศ 
  4) ผู๎กํากับลูกเสอืบรรยาย เรือ่ง “สถานการณ๑เสีย่งในเรื่องเพศของวยัรุํนและขั้นตอน 
การประเมินความเสีย่ง” ตามใบความรู๎ที ่1 พร๎อมสาธิตการวิเคราะห๑และประเมินความเสีย่ง  
“กรณีศึกษาจุ๏บ กับจอม “ ตามใบความรู๎ที่ 2 
  5) ผู๎กํากับลูกเสอืแบํงกลุํมลูกเสือออกเปน็ 5 กลุํม ฝึกวิเคราะห๑สถานการณ๑ 
และประเมินความเสีย่งตามสถานการณ๑ที่ได๎รับมอบหมาย (ใบรายงานที ่2) 
  6) ตัวแทนกลุํมลูกเสอืนําเสนอหน๎าชั้น ผู๎กํากับจึงนําอภิปรายทีละสถานการณ๑เพื่อชี้ให๎เห็นความ
เสี่ยงของสถานการณ๑ตํางๆ 
  7) สรุปขั้นตอนการประเมินความเสีย่ง 
 4.4 ผู๎กํากับเลําเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ 158 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 

 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
 

5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 

คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักรู๎ถึงสถานการณ๑เสีย่งทางเพศใกล๎ตัว ตัดสนิและ
แก๎ไขปัญหา 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 

 

เกม 
“พิชิตยักษ์(THE BLIND GIANTS)” 

เกมนี้คล๎ายๆ กับหมาในเข๎าถ้ํา แตํใช๎เก๎าอี้ 2 ตัวแทนประตู วางให๎ข๎างหลังเข๎าหากัน หํางกันประมาณ  
40 นิ้ว ในระวํางชํองนี้ให๎มียักษ๑ตาบอด 2 คน โดยให๎เอาผ๎าผูกลูกเสือ 3 คน ให๎ลูกเสือทั้ง 2 คนจับมือกัน   
อีกมือหนึ่งจับพนักเก๎าอี้ ให๎ลูกเสืออื่นเป็นผู๎พิชิตยักษ๑ ลอดเข๎าไปในชํองใต๎มือ ระหวํางมือที่จับกันหรือมือ     
ที่จับพนักเก๎าอี้ หรือระหวํางขายักษ๑ตาบอดที่เป็นยาม ภายในเวลาจํากัด ถ๎าเข๎าไมํได๎เกินกวําจํานวนที่
กําหนดไว๎ ยักษ๑เป็นผู๎ชนะ ถ๎าเข๎าได๎มากผู๎พิชิตยักษ๑เป็นผู๎ชนะ 

ใบงาน 
 

กรณีศึกษา “ทายใจแก้วกับหนุ่ม” 
แก๎วกับหนุํมอยูํด๎วยกันตามลําพงัที่บ๎านของหนุมํ หนุมํชวนแก๎วไปดูวีดีโอที่ห๎องรับแขก 

นั่งดูสักครูํ หนุํมขยับตัวไปใกล๎ๆ แก๎ว แล๎วยกแขนขึ้นไปโอบไหลํแก๎ว....... 
 
จากกรณีศึกษานี ้ให๎ลกูเสือพูดคยุกับเพือ่นวํา “เหตุการณ๑ตํอจากนี้จะเป็นอยํางไรตํอไป 
            (เวลา 5 นาที) 

ใบงาน 

ในระหวา่งชอ่งน้ีใหม้ยีกัษต์าบอด
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ให๎แบํงกลุํม 6 กลุํม รํวมกันวิเคราะห๑สถานการณ๑ที่ได๎รับมอบหมายและประเมินความเสี่ยง 
ของสถานการณ๑นั้น ๆ แล๎วเขยีนผลการวิเคราะห๑ลงตาราง 

 
ข้ันตอนประเมินความเส่ียง ผลการวิเคราะห์ 

1. วิเคราะห๑สถานการณ๑ปัจจุบัน 
 
 

2. เทียบสถานการณ๑ปัจจุบันกับเกณฑ๑ 
ประเมินความเสี่ยง 

 
3. ถ๎าเสี่ยง ตดัสินใจอยํางใดอยํางหนึ่งตํอไป 

 

1. สถานการณ๑ปัจจุบันคือ
............................................ 
…………………………………………………… 
 

2. เข๎าเกณฑ๑เสีย่งขอ๎ที่
.................................................. 
…………………………………………………… 

 
3. ควรตัดสินใจดังนี้

..................................................... 
…………………………………………………… 

 
 
 

 
สถานการณ์ที่ 1 “ก็แค่...งานวันเกิด” 

คืนวันเสาร๑ อ๎อยไปงานวันเกดิวิทย๑พี่ชายเพือ่นที่บ๎าน ในงานมีวยัรุํนชายหญิงมากมาจับคูคํุยกนั บ๎าง
เต๎นรํา บ๎างดูวีดีโออยูํในบ๎าน พํอแมขํองเพื่อนไมํอยูํบ๎าน ออ๎ยเต๎นรํากับวิทย๑อยํางสนุกสนาน  
ราวๆ 4 ทุํม วิทย๑เปิดเหลา๎และรินแจกทกุคน วิทย๑ปิดไฟบางดวงเพือ่สร๎างบรรยากาศ 

 
สถานการณ์ที่ 2 “ปาร์ตี้ชายโสด” 

อ๐อง หนุํมน๎อยวัยยําง 15 ปี ถูกพีไ่กรชวยไปงานปาร๑ตี้ชายโสดที่บ๎าน ในงานมทีั้งเหล๎าทั้งบุหรี ่อ๐อง 
แปลกใจที่บางคนอายมุากกวําพีไ่กรเยอะ แถมแตํงหน๎าและทําทาํราวหญิงสาว บางคูนํั่งจับมอื  
โอบกอดกนั บางคูํแอบไปอยูํตามมุมมืด ราว 4 ทุํม อ๐องบอกพี่ไกรวําจะกลับบ๎าน พี่ไกรไมํยอม 
และให๎อ๐องโทรไปบอกแมํวําจะนอนบ๎านพี่ไกร แมํคงไมํวําเพราะแมํรู๎จักพี่ไกร 

 
 

สถานการณ์ที่ 3 “อยากรู้จัง.....เธคเป็นไง” 

ใบงำน

160 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

กิ๊กสาวนอ๎ยไร๎เดียงสา ไมํเคยเหน็วําเธคเป็นอยาํงไร เพือ่น ๆ บอกวําเธคเชย ไมํอินเทรน  
เย็นวันศุกร๑กิ๊กขอแมํไปค๎างบ๎านเพือ่นสนิท แมอํนุญาต คืนนัน้กิ๊กและเพื่อนผู๎หญงิ 5 คนไปเทีย่วเธคในเธค
นําตื่นตาตื่นใจ สาว ๆ สั่งน้ําสม๎มาดื่ม เสียงดนตรีเร๎าใจมาก กิก๊และเพื่อนออกไปเต๎นหลายเพลงจนเหนือ่ยก็
กลับมานั่งพักที่โต๏ะกิก๊เหน็ชายหนุํม 2 คนทาํทางเมา พูดไมํคอํยรู๎เรือ่ง ถือแก๎วเบียร๑มานั่งคุยกบัแจ๐มเพื่อน
ของกิก๊อยํางสนกุสนานแจ๐มแนะนําให๎กิ๊กรูจ๎ัก หนึ่งใน 2 คนนั้น จอ๎งกิก๊ไมํละสายตา 

สถานการณ์ที่ 4 “และสักเดี๋ยวคงไม่เป็นไร” 
อิ๋วกับโก๎ไปดูหนังรอบค่าํด๎วยกันสองคน ขากลบัโก๎ชวนอิ๋วไปนั่งเลํนที่บ๎านกํอน อิ๋วลังเล โก๎บอกอิ๋ว

วํา “ไปเถอะ ที่บ๎านไมมํีใครหรอก” 

สถานการณ์ที่ 5 “สายเดี่ยวสุดเซ็กซ่ี” 
ดาหวันชองแตํงตามสมัย วันนั้นดาหวันนุํงกระโปรงสั้นเอวต่ํา แถมผําหลังสูง สวมเสื้อบางๆ  

เอวลอยเหน็หนา๎ท๎อง เส๎นทางกลับต๎องเข๎าซอยเปลี่ยว ดาหวันเดินผํานกลุํมวัยรุํนชายกลุมํใหญํที่กําลังนั่งดื่ม
เหล๎าอยู ํพวกนัน้หันมามองเป็นตาเดียว หนึ่งในนั้นลุกขึ้น เดินตามมาใกล๎ ๆ แล๎วพดูวํา  
“วันนี้แตํงตัวสวยเป็นพิเศษ แวะคุยกับหนํอยสนิ๎อง” 

สถานการณ์ที่ 6 “ดูหนังกันเถอะ” 
ชายชวนนิดวํา “วันนี้เกียรติซือ้หนังมาใหมํตั้งสองเรื่อง ไปดูกันนะ ค่าํ ผมจะพาไปสํงบ๎าน”  

นิดตอบตกลงไปดูหนงัที่บ๎านเกียรติ ทั้งสองดูหนังเรื่องแรกจบไปแล๎วก็สนุกด ีพอเริ่มฉายเรื่องที่สอง 
ไปนิดเดยีว นิดรู๎สกึวําหนงัที่ฉายเป็นหนงัโป๊ นดิตกใจมาก 
ใบความรู้ 

ข้ันตอนการประเมินความเส่ียง 

ความเส่ียง หรือ สถานการณ์เส่ียงในเรื่องเพศ หมายถึง สถานการณ๑ เหตุการณ๑ 
หรอืพฤติกรรมใด ๆ ที่อาจนาํไปสูํการมีเพศสมัพันธ๑โดยไมคําดคิด 

ตัวอย่างสถานการณ์เส่ียงโดยไม่คาดคิด 
 ตุ๎มไปนอนค๎างที่บ๎านเพื่อนขณะที่พํอแมํเพื่อนไมํอยูํบ๎าน
 หญิงกับเดชไปนัง่คุยกันในสวนสาธารณะในจุดที่ไมคํํอยมีคนผาํนไปมา
 แอนกับนนท๑แยกตัวจากกลุมํเพื่อนไปเที่ยวตามลําพังสองตํอสอง
 จุ๐มไปเที่ยวเธคกับเพื่อน
 นิดไปงานเลี้ยงวันเกิดบ๎านพี่ชายเพื่อนทีม่ีการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑
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ให๎แบํงกลุํม 6 กลุํม รํวมกันวิเคราะห๑สถานการณ๑ที่ได๎รับมอบหมายและประเมินความเสี่ยง 
ของสถานการณ๑นั้น ๆ แล๎วเขยีนผลการวิเคราะห๑ลงตาราง 

 
ข้ันตอนประเมินความเส่ียง ผลการวิเคราะห์ 

1. วิเคราะห๑สถานการณ๑ปัจจุบัน 
 
 

2. เทียบสถานการณ๑ปัจจุบันกับเกณฑ๑ 
ประเมินความเสี่ยง 

 
3. ถ๎าเสี่ยง ตดัสินใจอยํางใดอยํางหนึ่งตํอไป 

 

1. สถานการณ๑ปัจจุบันคือ
............................................ 
…………………………………………………… 
 

2. เข๎าเกณฑ๑เสีย่งขอ๎ที่
.................................................. 
…………………………………………………… 

 
3. ควรตัดสินใจดังนี้

..................................................... 
…………………………………………………… 

 
 
 

 
สถานการณ์ที่ 1 “ก็แค่...งานวันเกิด” 

คืนวันเสาร๑ อ๎อยไปงานวันเกดิวิทย๑พี่ชายเพือ่นที่บ๎าน ในงานมีวยัรุํนชายหญิงมากมาจับคูคํุยกนั บ๎าง
เต๎นรํา บ๎างดูวีดีโออยูํในบ๎าน พํอแมขํองเพื่อนไมํอยูํบ๎าน ออ๎ยเต๎นรํากับวิทย๑อยํางสนุกสนาน  
ราวๆ 4 ทุํม วิทย๑เปิดเหลา๎และรินแจกทกุคน วิทย๑ปิดไฟบางดวงเพือ่สร๎างบรรยากาศ 

 
สถานการณ์ที่ 2 “ปาร์ตี้ชายโสด” 

อ๐อง หนุํมน๎อยวัยยําง 15 ปี ถูกพีไ่กรชวยไปงานปาร๑ตี้ชายโสดที่บ๎าน ในงานมทีั้งเหล๎าทั้งบุหรี ่อ๐อง 
แปลกใจที่บางคนอายมุากกวําพีไ่กรเยอะ แถมแตํงหน๎าและทําทาํราวหญิงสาว บางคูนํั่งจับมอื  
โอบกอดกนั บางคูํแอบไปอยูํตามมุมมืด ราว 4 ทุํม อ๐องบอกพี่ไกรวําจะกลับบ๎าน พี่ไกรไมํยอม 
และให๎อ๐องโทรไปบอกแมํวําจะนอนบ๎านพี่ไกร แมํคงไมํวําเพราะแมํรู๎จักพี่ไกร 

 
 

สถานการณ์ที่ 3 “อยากรู้จัง.....เธคเป็นไง” 
160 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

กิ๊กสาวนอ๎ยไร๎เดียงสา ไมํเคยเหน็วําเธคเป็นอยาํงไร เพือ่น ๆ บอกวําเธคเชย ไมํอินเทรน  
เย็นวันศุกร๑กิ๊กขอแมํไปค๎างบ๎านเพือ่นสนิท แมอํนุญาต คืนนัน้กิ๊กและเพื่อนผู๎หญงิ 5 คนไปเทีย่วเธคในเธค
นําตื่นตาตื่นใจ สาว ๆ สั่งน้ําสม๎มาดื่ม เสียงดนตรีเร๎าใจมาก กิก๊และเพื่อนออกไปเต๎นหลายเพลงจนเหนือ่ยก็
กลับมานั่งพักที่โต๏ะกิก๊เหน็ชายหนุํม 2 คนทาํทางเมา พูดไมํคอํยรู๎เรือ่ง ถือแก๎วเบียร๑มานั่งคุยกบัแจ๐มเพื่อน
ของกิก๊อยํางสนกุสนานแจ๐มแนะนําให๎กิ๊กรูจ๎ัก หนึ่งใน 2 คนนั้น จอ๎งกิก๊ไมํละสายตา 

สถานการณ์ที่ 4 “และสักเดี๋ยวคงไม่เป็นไร” 
อิ๋วกับโก๎ไปดูหนังรอบค่าํด๎วยกันสองคน ขากลบัโก๎ชวนอิ๋วไปนั่งเลํนที่บ๎านกํอน อิ๋วลังเล โก๎บอกอิ๋ว

วํา “ไปเถอะ ที่บ๎านไมมํีใครหรอก” 

สถานการณ์ที่ 5 “สายเดี่ยวสุดเซ็กซ่ี” 
ดาหวันชองแตํงตามสมัย วันนั้นดาหวันนุํงกระโปรงสั้นเอวต่ํา แถมผําหลังสูง สวมเสื้อบางๆ  

เอวลอยเหน็หนา๎ท๎อง เส๎นทางกลับต๎องเข๎าซอยเปลี่ยว ดาหวันเดินผํานกลุํมวัยรุํนชายกลุมํใหญํที่กําลังนั่งดื่ม
เหล๎าอยู ํพวกนัน้หันมามองเป็นตาเดียว หนึ่งในนั้นลุกขึ้น เดินตามมาใกล๎ ๆ แล๎วพดูวํา  
“วันนี้แตํงตัวสวยเป็นพิเศษ แวะคุยกับหนํอยสนิ๎อง” 

สถานการณ์ที่ 6 “ดูหนังกันเถอะ” 
ชายชวนนิดวํา “วันนี้เกียรติซือ้หนังมาใหมํตั้งสองเรื่อง ไปดูกันนะ ค่าํ ผมจะพาไปสํงบ๎าน”  

นิดตอบตกลงไปดูหนงัที่บ๎านเกียรติ ทั้งสองดูหนังเรื่องแรกจบไปแล๎วก็สนุกด ีพอเริ่มฉายเรื่องที่สอง 
ไปนิดเดยีว นิดรู๎สกึวําหนงัที่ฉายเป็นหนงัโป๊ นดิตกใจมาก 
ใบความรู้ 

ข้ันตอนการประเมินความเส่ียง 

ความเส่ียง หรือ สถานการณ์เส่ียงในเรื่องเพศ หมายถึง สถานการณ๑ เหตุการณ๑ 
หรอืพฤติกรรมใด ๆ ที่อาจนาํไปสูํการมีเพศสมัพันธ๑โดยไมคําดคิด 

ตัวอย่างสถานการณ์เส่ียงโดยไม่คาดคิด 
 ตุ๎มไปนอนค๎างที่บ๎านเพื่อนขณะที่พํอแมํเพื่อนไมํอยูํบ๎าน
 หญิงกับเดชไปนัง่คุยกันในสวนสาธารณะในจุดที่ไมคํํอยมีคนผาํนไปมา
 แอนกับนนท๑แยกตัวจากกลุมํเพื่อนไปเที่ยวตามลําพังสองตํอสอง
 จุ๐มไปเที่ยวเธคกับเพื่อน
 นิดไปงานเลี้ยงวันเกิดบ๎านพี่ชายเพื่อนทีม่ีการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑

สถำนกำรณ์ท่ี 3 “อยำกรู้จงั...เธคเป็นไง”

เธอ
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 อีฟชอบแตํงตัวตามสมัย เชนํ นุํงกระโปรงสั้นมาก ใสํเสื้อสายเดีย่ว เอวลอยเปิดหนา๎ท๎อง
สวมกระโปงเอวต่ําและสั้น เป็นตน๎

ข้ันตอนการประเมินความเส่ียง 
1. วิเคราะห๑สถานการณ๑ปัจจุบัน คือวิเคราะห๑วําสถานการณ๑เป็นอยํางไร
2. เทียบสถานการณ๑ปัจจุบัน “เกณฑ๑ประเมินความเสี่ยง”
3. ถ๎าเสี่ยง ตัดสินใจอยํางหนึ่งอยํางใด ตํอไปนี้

3.1 ปฏิเสธ
3.2 ถอยหําง (ปลีกตัว) จากเหตุการณ๑
3.3 เดินหนี
3.4 ขอความชํวยเหลือ

เกณฑ์ประเมินความเส่ียง 
ถ๎าเข๎าเกณฑ๑ข๎อใดข๎อหนึ่งตํอไปนี้ถือวําเสี่ยง 
1. ลับตา
2. สองตํอสอง
3. สัมผัส
4. สั่งยั่วยุ (สื่อโป๊/ลามกตํางๆ เชํน หนังสือ วีดีโอ ฯลฯ การแตํงการที่ลํอแหลมของผู๎หญิง)
5. ยามวิกาล
6. แอลอฮอล๑/สิ่งเสพติด

แนวทางการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 
162 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

แนวทางการวิเคราะห๑สถานการณ๑ และประเมินความเสี่ยงกรณีศึกษา “จุ๏บกับจอม” 

สถานการณ๑ หลังเลิกทํา OT ราว 5 ทุํม จอมชวนจุ๏บซ๎อนมอเตอร๑ไซต๑เพื่อไปสํงบ๎าน ขับไปสักพัก จอมบอก
วําจะแวะไปเอาของบ๎านเพื่อน ระหวํางทางในซอยเปลี่ยว จอมจอดรถและบอกวํา “นั่งคุยกัน
กํอนนะ เดี๋ยวคํอยกลับบ๎าน” 

ข้ันตอนประเมินความเส่ียง ผลการวิเคราะห์ 

1. วิเคราะห๑สถานการณ๑ปัจจุบัน

2. เทียบสถานการณ๑ปัจจุบันกับเกณฑ๑
ประเมินความเสี่ยง 

3. ถ๎าเสี่ยง ตดัสินใจอยํางใดอยํางหนึ่งตํอไป
3.1 ปฏิเสธ 
3.2 ถอยหําง (ปลีกตัว) จากเหตุการณ๑ 
3.3 เดินหนี 
3.4 ขอความชํวยเหลือ 

1. สถานการณ๑ปัจจุบันของจุ๏บ คือ “อยูํตาม
ลําพังสองตํอสองในที่ลับตาคน ในเวลาใกลค๎่ํา 

2. เข๎าเกณฑ๑เสีย่ง 3 ข๎อคอื ยามวิกาล ลับตา
และสองตํอสอง 

3. จุ๏บควรตัดสินใจ “ปลีกตัวจากเหตกุารณ๑”
โดยบอกกับจอมตรง ๆ วําตอ๎งกลับบ๎าน 
หรือ เสนอวําควรไปนั่งคยุที่อื่น 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

แอลกอฮอล/์สิง่เสพตดิ
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 อีฟชอบแตํงตัวตามสมัย เชนํ นุํงกระโปรงสั้นมาก ใสํเสื้อสายเดีย่ว เอวลอยเปิดหนา๎ท๎อง
สวมกระโปงเอวต่ําและสั้น เป็นตน๎

ข้ันตอนการประเมินความเส่ียง 
1. วิเคราะห๑สถานการณ๑ปัจจุบัน คือวิเคราะห๑วําสถานการณ๑เป็นอยํางไร
2. เทียบสถานการณ๑ปัจจุบัน “เกณฑ๑ประเมินความเสี่ยง”
3. ถ๎าเสี่ยง ตัดสินใจอยํางหนึ่งอยํางใด ตํอไปนี้

3.1 ปฏิเสธ
3.2 ถอยหําง (ปลีกตัว) จากเหตุการณ๑
3.3 เดินหนี
3.4 ขอความชํวยเหลือ

เกณฑ์ประเมินความเส่ียง 
ถ๎าเข๎าเกณฑ๑ข๎อใดข๎อหนึ่งตํอไปนี้ถือวําเสี่ยง 
1. ลับตา
2. สองตํอสอง
3. สัมผัส
4. สั่งยั่วยุ (สื่อโป๊/ลามกตํางๆ เชํน หนังสือ วีดีโอ ฯลฯ การแตํงการที่ลํอแหลมของผู๎หญิง)
5. ยามวิกาล
6. แอลอฮอล๑/สิ่งเสพติด

แนวทางการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง 
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แนวทางการวิเคราะห๑สถานการณ๑ และประเมินความเสี่ยงกรณีศึกษา “จุ๏บกับจอม” 

สถานการณ๑ หลังเลิกทํา OT ราว 5 ทุํม จอมชวนจุ๏บซ๎อนมอเตอร๑ไซต๑เพื่อไปสํงบ๎าน ขับไปสักพัก จอมบอก
วําจะแวะไปเอาของบ๎านเพื่อน ระหวํางทางในซอยเปลี่ยว จอมจอดรถและบอกวํา “นั่งคุยกัน
กํอนนะ เดี๋ยวคํอยกลับบ๎าน” 

ข้ันตอนประเมินความเส่ียง ผลการวิเคราะห์ 

1. วิเคราะห๑สถานการณ๑ปัจจุบัน

2. เทียบสถานการณ๑ปัจจุบันกับเกณฑ๑
ประเมินความเสี่ยง 

3. ถ๎าเสี่ยง ตดัสินใจอยํางใดอยํางหนึ่งตํอไป
3.1 ปฏิเสธ 
3.2 ถอยหําง (ปลีกตัว) จากเหตุการณ๑ 
3.3 เดินหนี 
3.4 ขอความชํวยเหลือ 

1. สถานการณ๑ปัจจุบันของจุ๏บ คือ “อยูํตาม
ลําพังสองตํอสองในที่ลับตาคน ในเวลาใกลค๎่ํา 

2. เข๎าเกณฑ๑เสีย่ง 3 ข๎อคอื ยามวิกาล ลับตา
และสองตํอสอง 

3. จุ๏บควรตัดสินใจ “ปลีกตัวจากเหตกุารณ๑”
โดยบอกกับจอมตรง ๆ วําตอ๎งกลับบ๎าน 
หรือ เสนอวําควรไปนั่งคยุที่อื่น 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

แนวทำงกำรวิเครำะหแ์ละประเมินควำมเส่ียง
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ชาวนากับเทพเจ้าแห่งโชคดี 

        ชาวนาคนหนึ่งทํานามาเนิ่นนานแต่ก็ยังมีฐานะยากจนเหมือนเคยในแต่ละวันเขาได้บูชาศาล
เทพเจ้าแห่งหนึ่งเป็นประจํา เพื่อหวังว่าเทพเจ้าจะช่วยทําให้เขาร่ํารวยมากข้ึน 
วันหนึ่งที่ชาวนากําลังดํานาอยู"ํข้ารวยแล้วข้าก าลังจะรวยแล้ว"ชาวนาตะโกนออกมาสุดเสยีงเมื่อเขาพบเจอ
หีบสมบัติโบราณที่ฝังอยูํอยํางบังเอิญ"ขอบคุณท่านมาก ที่มอบสมบัติอันมหาศาลมาใหข้้า" 
ชาวนายกมือไหว๎ พรอ๎มทั้งนําของมาบูชาศาลเทพเจ๎าทีน่ับถือเหมือนเชนํเคย"ท าไม!!! ท าไมกนันะ  
เจ้าถึงไม่ขอบคุณข้าล่ะเพราะจริงๆแล้วข้าตา่งหากที่เป็นคนมอบของนี้ใหก้ับเจ้า มิใช่ศาลเทพเจา้ 
ที่เจ้าก าลงัขอบคุณอยู่"เทพเจา๎แหํงความโชคดสีํงเสียงพูดกับชาวนา 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนเราเมื่อศรัทธาหรอืเชื่ออะไรแล๎วมักจะเชือ่วําสิ่งนัน้เป็นสิ่งที่ทาํให๎เราเกดิความโชคดี 
ทั้งที่จริงแล๎วอาจจะเป็นสิ่งอืน่กไ็ด๎ 

เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน์

164 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปี่ที่ 5-6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 
หน่วยที่ 8  การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14  การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติ  เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายความสําคัญในการแก๎ไขความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธไีด๎ 
1.2 ลูกเสือสามารถบอกแนวทางในการการแก๎ไขความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธไีด๎ 

2. เนื้อหา
 การอยูํรํวมกันเป็นเรือ่งปกติที่จะมีความเห็นตาํง มีความขดัแย๎ง การแก๎ปัญหาด๎วยอารมณ๑ชั่ววูบ 

อาจนําไปสูํการทะเลาะวิวาท บาดหมางใจ สูญเสียมากมาย สํวนการแกไ๎ขความขดัแย๎งด๎วยสันติวิธีนําไปสูํ
สิ่งสร๎างสรรค๑ คุณประโยชน๑ และมิตรภาพ โดยใช๎แนวทางการยุตคิวามรุนแรง 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู๎สําหรับผู๎กาํกับลูกเสอื 
3.4 ภาพขําวจากหนังสอืพิมพ๑ 2 เรื่อง คอื “การจัดการความขัดแย๎งด๎วยความรุนแรง 

และอยํางสร๎างสรรค๑” 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู ๎  

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําเข๎าสูํบทเรยีนเรื่องความขัดแย๎ง และการแก๎ไขความขดัแย๎งด๎วยสันติวิธีด๎วย
ภาพขําวหนังสือพมิพ๑ 2 ตัวอยําง (แก๎ไขด๎วยอารมณ๑ชั่ววูบ และ แก๎ไขด๎วยสันติวิธี)  

2) ผู๎กํากับลูกเสอืขยายความเขา๎ใจเรื่องการแกไ๎ขความขดัแย๎งด๎วยสันติวิธีด๎วยหลักของศิลปะ
การป้องกนัตัว ไอคิโด๎ Aikido พร๎อมสาธิตและยกตัวอยาํงประกอบตามใบความรู๎สําหรับผู๎กาํกับลูกเสือ 

3) ผู๎กํากับลูกเสอืมอบหมายงานให๎หมูํลูกเสอืทาํตามใบกจิกรรม
4) ผู๎แทนหมูํนําเสนอ ผูก๎ํากับนําอภิปราย เพิ่มเติม ชื่นชม สรุป

4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องเป็นประโยชน๑ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)  
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เทพเจ้าแห่งหนึ่งเป็นประจํา เพื่อหวังว่าเทพเจ้าจะช่วยทําให้เขาร่ํารวยมากข้ึน 
วันหนึ่งที่ชาวนากําลังดํานาอยู"ํข้ารวยแล้วข้าก าลังจะรวยแล้ว"ชาวนาตะโกนออกมาสุดเสยีงเมื่อเขาพบเจอ
หีบสมบัติโบราณที่ฝังอยูํอยํางบังเอิญ"ขอบคุณท่านมาก ที่มอบสมบัติอันมหาศาลมาใหข้้า" 
ชาวนายกมือไหว๎ พรอ๎มทั้งนําของมาบูชาศาลเทพเจ๎าทีน่ับถือเหมือนเชนํเคย"ท าไม!!! ท าไมกนันะ  
เจ้าถึงไม่ขอบคุณข้าล่ะเพราะจริงๆแล้วข้าตา่งหากที่เป็นคนมอบของนี้ใหก้ับเจ้า มิใช่ศาลเทพเจา้ 
ที่เจ้าก าลงัขอบคุณอยู่"เทพเจา๎แหํงความโชคดสีํงเสียงพูดกับชาวนา 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนเราเมื่อศรัทธาหรอืเชื่ออะไรแล๎วมักจะเชือ่วําสิ่งนัน้เป็นสิ่งที่ทาํให๎เราเกดิความโชคดี 
ทั้งที่จริงแล๎วอาจจะเป็นสิ่งอืน่กไ็ด๎ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปี่ที่ 5-6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 
หน่วยที่ 8  การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14  การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติ  เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายความสําคัญในการแก๎ไขความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธไีด๎ 
1.2 ลูกเสือสามารถบอกแนวทางในการการแก๎ไขความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธไีด๎ 

2. เนื้อหา
 การอยูํรํวมกันเป็นเรือ่งปกติที่จะมีความเห็นตาํง มีความขดัแย๎ง การแก๎ปัญหาด๎วยอารมณ๑ชั่ววูบ 

อาจนําไปสูํการทะเลาะวิวาท บาดหมางใจ สูญเสียมากมาย สํวนการแกไ๎ขความขดัแย๎งด๎วยสันติวิธีนําไปสูํ
สิ่งสร๎างสรรค๑ คุณประโยชน๑ และมิตรภาพ โดยใช๎แนวทางการยุตคิวามรุนแรง 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู๎สําหรับผู๎กาํกับลูกเสอื 
3.4 ภาพขําวจากหนังสอืพิมพ๑ 2 เรื่อง คอื “การจัดการความขัดแย๎งด๎วยความรุนแรง 

และอยํางสร๎างสรรค๑” 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู ๎  

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําเข๎าสูํบทเรยีนเรื่องความขัดแย๎ง และการแก๎ไขความขดัแย๎งด๎วยสันติวิธีด๎วย
ภาพขําวหนังสือพมิพ๑ 2 ตัวอยําง (แก๎ไขด๎วยอารมณ๑ชั่ววูบ และ แก๎ไขด๎วยสันติวิธี)  

2) ผู๎กํากับลูกเสอืขยายความเขา๎ใจเรื่องการแกไ๎ขความขดัแย๎งด๎วยสันติวิธีด๎วยหลักของศิลปะ
การป้องกนัตัว ไอคิโด๎ Aikido พร๎อมสาธิตและยกตัวอยาํงประกอบตามใบความรู๎สําหรับผู๎กาํกับลูกเสือ 

3) ผู๎กํากับลูกเสอืมอบหมายงานให๎หมูํลูกเสอืทาํตามใบกจิกรรม
4) ผู๎แทนหมูํนําเสนอ ผูก๎ํากับนําอภิปราย เพิ่มเติม ชื่นชม สรุป

4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องเป็นประโยชน๑ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)  
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 165 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ไดจ้ากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ ตระหนักรู๎ถึงคุณคําของการแก๎ไขความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี 

166 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
เพลง 

รักกันไว้เถิด 
* รักกันไว๎เถิด เราเกดิรํวมแดนไทย

จะเกิดภาคไหนก็ไทยด๎วยกัน 
เชื้อสายประเพณีไมํมีกดีกั้น 

เกิดใต๎ธงไทยนัน้ปวงชนทุกคนคอืไทย 

ท๎องถิ่นแหลมทอง เหมอืนทอ๎งของแมํ 
เกิดถิ่นเดยีวกันแท๎เหมือนแมํเดยีวกันใชไํหม 

ยามฉนัมองตาคุณ อบอุํนดวงใจเห็นสายเลอืดไทย 
ในสายตาบอกสายสมัพันธ๑ (*) 

ทะเลแสนงาม ในน้าํมีปลา 
พืชพันธุ๑เกลื่อนตาตามไรํนารวงทองไสว 

สินทรัพย๑มีเกลือ่นกลนํ 
บรรพชนให๎ไว๎เราลูกหลานไทยจงรํวมใจรักษาให๎มั่น (*) 

รักกันไว๎เถดิ รักกนัไว๎เถิด รกักนัไว๎เถิด 
แหลมทองโสภาด๎วยบารม ี

ปกเกล๎าเราไทยนี้รมํเย็นเป็นศรีผํองใส 
ใครคิดบังอาจหมิ่นถิ่นทององค๑ไธ๎ 

เราพร๎อมพลีใจป้องหมูไํทยและองค๑ราชันย๑ (*) 

จะเกิดชาตไิหนก็ไทยด๎วยกนั 
เชือ้สายประเพณณีไมมํีกัดกั้น 

เกิดใต๎ธงไทยนัน้ปวงชนทุกคนคอืไทย 
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 165 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตที่ไดจ้ากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ ตระหนักรู๎ถึงคุณคําของการแก๎ไขความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธี 

166 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 
เพลง 

รักกันไว้เถิด 
* รักกันไว๎เถิด เราเกดิรํวมแดนไทย

จะเกิดภาคไหนก็ไทยด๎วยกัน 
เชื้อสายประเพณีไมํมีกดีกั้น 

เกิดใต๎ธงไทยนัน้ปวงชนทุกคนคอืไทย 

ท๎องถิ่นแหลมทอง เหมอืนทอ๎งของแมํ 
เกิดถิ่นเดยีวกันแท๎เหมือนแมํเดยีวกันใชไํหม 

ยามฉนัมองตาคุณ อบอุํนดวงใจเห็นสายเลอืดไทย 
ในสายตาบอกสายสมัพันธ๑ (*) 

ทะเลแสนงาม ในน้าํมีปลา 
พืชพันธุ๑เกลื่อนตาตามไรํนารวงทองไสว 

สินทรัพย๑มีเกลือ่นกลนํ 
บรรพชนให๎ไว๎เราลูกหลานไทยจงรํวมใจรักษาให๎มั่น (*) 

รักกันไว๎เถดิ รักกนัไว๎เถิด รกักนัไว๎เถิด 
แหลมทองโสภาด๎วยบารม ี

ปกเกล๎าเราไทยนี้รมํเย็นเป็นศรีผํองใส 
ใครคิดบังอาจหมิ่นถิ่นทององค๑ไธ๎ 

เราพร๎อมพลีใจป้องหมูไํทยและองค๑ราชันย๑ (*) 

จะเกิดชาตไิหนก็ไทยด๎วยกนั 
เชือ้สายประเพณณีไมมํีกัดกั้น 

เกิดใต๎ธงไทยนัน้ปวงชนทุกคนคอืไทย 
เชือ้สายประเพณไีมม่กีดีกัน้
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 167 

ใบงาน 

ใบงาน 

ให๎หมูํลกูเสือรํวมกันวิเคราะห๑และหาทางจดัการกับความขัดแย๎งด๎วยสันติวิธีในสถานการณ๑
ตํอไปนี้ หมูํละ 1 สถานการณ๑ (เวลา 10 นาที) พร๎อมสงํตัวแทนนําเสนอในกลุํมใหญํ (หมูํละ 3 นาที) 

หมูํ 1 เพื่อนตอํวําเรื่อง “พูดให๎เพื่อนเสียหาย” 
หมูํ 2 เพื่อนชวนยกพวกไปตํอยกันหลงัโรงเรียน 
หมูํ 3 ครูตําหนใินหอ๎งเรียน 
หมูํ 4 นักเรียนโรงเรยีนอืน่มองตาขวาง 
หมูํ 5 นักเรียนโรงเรยีนอืน่ยกพวกมารุมกนิโต๏ะ ใกล๎ๆ ทางผํานออกจากโรงเรียน 

168 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

ใบความรู้สําหรับผู้กํากับลูกเสือ 

หลักการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติ (1) 

ความขดัแย๎งเป็นสถานการณ๑ที่พบเห็นได๎ในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการควบคุมหรือ
จัดการความขัดแย๎งให๎ไปในทิศทางที่สร๎างสรรค๑ มคีวามสงบสุข ไมํเป็นอันตรายตอํชีวิต ทรัพย๑สิน  
หรือสิ่งของเป็นสิง่ที่ต๎องเรยีนรู๎ ฝึกฝน 

        ไอคิโด (Aikido) เป็นศิลปะป้องกันตัวที่มีรากเหง๎าจาก
ประเทศญี่ปุ่น ผู๎กํอตั้งคือ ปรมาจารย๑มอริเฮะ อเูยชิบะ ในปี  
ค.ศ.1925 (ประมาณ 80 ปีมาแล๎ว) ปัจจุบันแพรํหลายไปทั่วโลก 
มีผู๎ฝึกรวมแล๎วเกินกวําลา๎นคน มีการนาํไปผสมผสานกับ 
วิชาอื่น ๆ เชํน การควบคุมเหตุร๎ายของตํารวจ ทหาร  
การรักษาความปลอดภยั การให๎คาํปรึกษา และจิตบําบัด  
(มีหลักสูตรเรียนทางจิตวิทยากับไอคิโด สามารถเรียนไดส๎ูง 
ถึงระดับปริญญาเอก) และการระงับข๎อขดัแย๎งระหวํางบุคคล 

ความหมายของคําว่า “ไอคิโด” มาจากคํา 3 คํา คือ 
✤ไอ หมายถงึความรกั ความเมตตา ความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดยีว 
✤คิ หมายถึงพลังชีวิต  (เชํนเดียวกัน ฉ ีหรือ ชี่ ในภาษาจีน หรือ ปราณ ในภาษาบาลี) 
✤โด หมายถึงวิถีทางหรอืวิถีชีวิต 
รวมความแล๎ว ไอคิโด ก็คอื การใช๎ชีวิตอยํางกลมกลืนเป็นหนึ่งเดยีวกับคนอื่นๆ หรือกับสรรพสิง่ 
อยูํบนพืน้ฐานของความรักและความเมตตานั่นเอง 

หลักการที่นํามาใช๎เพือ่ระงับความขัดแย๎ง ความรุนแรงตํอกนัมี 3 ขั้นตอน ดังนี ้
1. ตามแรง    2. สลายแรง   3. นําแรง
ตัวอยํางที่เป็นรูปธรรม เชํน เมือ่มคีนมาจับมอืเราไว๎ ปกติคนมักจะสะบัดมอืหน ีแตํสิ่งที่พบ

คือ คนจับยิ่งรดัมือนั้นให๎แนํนเขา๎ คนถูกจับมือยิ่งเจ็บมากขึ้น หรือยิ่งต๎านแรง ยิ่งเจ็บ ไมอําจพน๎จาก
สถานการณ๑นั้นได๎ โดยเฉพาะกรณีที่คนถูกจับมือไว๎มกีําลังน๎อยกวํา 
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ใบงาน 

ใบงาน 
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ตํอไปนี้ หมูํละ 1 สถานการณ๑ (เวลา 10 นาที) พร๎อมสงํตัวแทนนําเสนอในกลุํมใหญํ (หมูํละ 3 นาที) 

หมูํ 1 เพื่อนตอํวําเรื่อง “พูดให๎เพื่อนเสียหาย” 
หมูํ 2 เพื่อนชวนยกพวกไปตํอยกันหลงัโรงเรียน 
หมูํ 3 ครูตําหนใินหอ๎งเรียน 
หมูํ 4 นักเรียนโรงเรยีนอืน่มองตาขวาง 
หมูํ 5 นักเรียนโรงเรยีนอืน่ยกพวกมารุมกนิโต๏ะ ใกล๎ๆ ทางผํานออกจากโรงเรียน 
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ใบความรู้สําหรับผู้กํากับลูกเสือ 

หลักการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติ (1) 

ความขดัแย๎งเป็นสถานการณ๑ที่พบเห็นได๎ในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการควบคุมหรือ
จัดการความขัดแย๎งให๎ไปในทิศทางที่สร๎างสรรค๑ มคีวามสงบสุข ไมํเป็นอันตรายตอํชีวิต ทรัพย๑สิน  
หรือสิ่งของเป็นสิง่ที่ต๎องเรยีนรู๎ ฝึกฝน 

        ไอคิโด (Aikido) เป็นศิลปะป้องกันตัวที่มีรากเหง๎าจาก
ประเทศญี่ปุ่น ผู๎กํอตั้งคือ ปรมาจารย๑มอริเฮะ อเูยชิบะ ในปี  
ค.ศ.1925 (ประมาณ 80 ปีมาแล๎ว) ปัจจุบันแพรํหลายไปทั่วโลก 
มีผู๎ฝึกรวมแล๎วเกินกวําลา๎นคน มีการนาํไปผสมผสานกับ 
วิชาอื่น ๆ เชํน การควบคุมเหตุร๎ายของตํารวจ ทหาร  
การรักษาความปลอดภยั การให๎คาํปรึกษา และจิตบําบัด  
(มีหลักสูตรเรียนทางจิตวิทยากับไอคิโด สามารถเรียนไดส๎ูง 
ถึงระดับปริญญาเอก) และการระงับข๎อขดัแย๎งระหวํางบุคคล 

ความหมายของคําว่า “ไอคิโด” มาจากคํา 3 คํา คือ 
✤ไอ หมายถงึความรกั ความเมตตา ความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดยีว 
✤คิ หมายถึงพลังชีวิต  (เชํนเดียวกัน ฉ ีหรือ ชี่ ในภาษาจีน หรือ ปราณ ในภาษาบาลี) 
✤โด หมายถึงวิถีทางหรอืวิถีชีวิต 
รวมความแล๎ว ไอคิโด ก็คอื การใช๎ชีวิตอยํางกลมกลืนเป็นหนึ่งเดยีวกับคนอื่นๆ หรือกับสรรพสิง่ 
อยูํบนพืน้ฐานของความรักและความเมตตานั่นเอง 

หลักการที่นํามาใช๎เพือ่ระงับความขัดแย๎ง ความรุนแรงตํอกนัมี 3 ขั้นตอน ดังนี ้
1. ตามแรง    2. สลายแรง   3. นําแรง
ตัวอยํางที่เป็นรูปธรรม เชํน เมือ่มคีนมาจับมอืเราไว๎ ปกติคนมักจะสะบัดมอืหน ีแตํสิ่งที่พบ

คือ คนจับยิ่งรดัมือนั้นให๎แนํนเขา๎ คนถูกจับมือยิ่งเจ็บมากขึ้น หรือยิ่งต๎านแรง ยิ่งเจ็บ ไมอําจพน๎จาก
สถานการณ๑นั้นได๎ โดยเฉพาะกรณีที่คนถูกจับมือไว๎มกีําลังน๎อยกวํา 
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หลักการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (2.. “ใช้สาธิต”) 
ศิลปะป้องกันตัวหรือการยุติความรุนแรงที่เรียกวํา ไอคิโด๎  มีขั้นตอนตํอไปนี้ 

ตามแรงคือ ปลํอยใหเ๎ขาดึงมอืไปกอํน 
ตั้งสติ เตรียมตั้งขาให๎สมดุลย๑ 

สลายแรง คือปลํอยให๎เขาดึงมอืไปจนสุดแขนเขาโดยเราโย๎ 
ตาม ผู๎ฉุดจะเริ่มเสยีสมดุลย๑ เพราะไมํคิดวําเราจะโย๎ตามโดยงําย 
จึงออกแรงมากเกินไป แตํผู๎ถูกฉุดจะเริม่ตั้งสองขาหนา๎หลัง 
ในตําแหนํงทีใ่ห๎ความรู๎สึกสมดุลย๑เรียบร๎อยแล๎ว พร๎อมหา
ชํองทางปลดล๏อคมอืที่ถูกจับออก 

นําแรง คือ หมุนข๎อมอืขา๎งที่ถูกฉุดใหห๎ัวแมํมือ 
อยูํตรงกับชํองระหวํางนิ้วโป้งกับ นิ้วทั้ง 4 ที่เหลือ 

ซึ่งเป็นจุดอํอนทีสุ่ดของการจับนั้นและสะบัด 
หลุดจากการถูกจับมืออยํางรวดเร็ว แม๎วําผู๎ถูกจับ
มือจะมกีําลังน๎อยกวํา กส็ามารถทําได๎ 
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หลักการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติ (3) 

เมื่อนํามาปรับใช๎กับสถานการณ๑ในชีวิตจริง สมศักดิ์ถูกเพื่อนท๎าชกตอํหนา๎คนกลุํมใหญํ 
ด๎วยเสียงดํากราด สาดเสยีเทเสีย แทนการชกตอํย ทํารา๎ยกนั สมศักดิ์รับฟังพร๎อมประเมนิ 
สถานการณ๑วํา ควรรับมืออยํางไร 

กรณีแรก เพือ่นเมามาก คยุไมํรู๎เรื่อง สมศักดิค์ิดวําคยุไป ตอบโต๎ไป ก็ไมํได๎ประโยชน๑อะไร 
จึงหาทางเลี่ยงออกจากสถานการณ๑นั้นไปกอํน  

กรณีที่สอง เพื่อนเมามาก คุยไมํรู๎เรื่อง ทําทําจะเดินเข๎ามาทาํร๎าย สมศักดิ์รับฟงั เรียก  
การตามแรง พร๎อมยกมือไหว๎ ขอโทษ ขออภยั เรียก การสลายแรง และ นําแรง แล๎วขอตัวออก
จากสถานการณ๑ให๎เร็วที่สดุ  

กรณีที่สาม เพื่อนเมามาก คยุไมํรู๎เรื่อง ทาํทําจะเดินเข๎ามาทาํร๎าย และกระชากขอ๎มอื
สมศักดิ์ไว๎ สมศักดิ์ปลํอยตัวตามแรงฉดุของเพือ่น เรียกวํา การตามแรง ปลํอยตัวตามแรงฉดุจนสุด 
พร๎อมตั้งสติตัง้ขาให๎สมดุลย๑ เรยีกวํา การสลายแรง สังเกตความร๎ายแรงของเหตุการณ๑ พรอ๎ม
หาทางออกอยํางละมํอมที่สดุ ด๎วยการบิดขอ๎มอืให๎หัวแมมํืออยูํตรงชํองวํางระหวํางปลายนิ้วมอืเพื่อน 
แล๎วออกแรงปลดล๏อคข๎อมือออกมา เรยีกวํา นาํแรง พร๎อมมองหาจุดที่ปลอดภยัที่จะวิ่งหนี แล๎ววิ่ง
หนีออกจากสถานการณ๑ให๎เร็วที่สดุ 

กรณีที่สี่ เพื่อนโกรธก็จริง แตํไมํเมา  สมศักดิ์จงึรับฟังอยํางสงบ เรียกวํา การตามแรง 
พร๎อมตอบสนองคําพูดของเพื่อนด๎วยการบอกกลับตามที่เพื่อนได๎วํากลําวมาวํา “คุณคิดวําผมใสํ 
ความคุณ คุณจึงไมํพอใจผม และชวนผมตํอสู๎กันอยํางลูกผู๎ชายคนหนึ่งซึ่ง ๆ หน๎า แทนการแทง
ข๎างหลัง”  ซึ่งเมื่อตรงกับสิ่งที่เพื่อนสื่อ ก็จะทําให๎คนที่โกรธอยูํสงบลงได๎ในระดับหนึ่ง เรียกวํา 
การสลายแรง  แล๎วชวนเพื่อนนั่งคุยกันเพื่อปรับความเข๎าใจที่คลาดเคลื่อนแทน เรียกวํา 
การนําแรง 

จะเห็นวําการใช๎หลักการจัดการกับความขัดแยง๎ด๎วยสันติวิธี ตอ๎งประเมินสถานการณ๑กํอนวํา 
พึงใช๎วิธีใดรับมือจึงจะเหมาะสม เมือ่ฝึกบํอย ๆ จะคลํอง ชํานาญ และภูมิใจตนเองในการจัดการกับ
ความขดัแย๎งด๎วยสันติวิธีนีไ้ด๎ 
ค๎นจาก http://aikidocmu.wordpress.com/what-is-aikido/ วันที2่9 มิถุนายน 2556  
สมบัติ ตาปัญญา. หลักสูตรการจัดการกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์. ในการอบรม
นักจิตวิทยาคลินกิ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย มปป. ห๎องประชุมกรมสขุภาพจิต. 
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หลักการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติ (3) 

เมื่อนํามาปรับใช๎กับสถานการณ๑ในชีวิตจริง สมศักดิ์ถูกเพื่อนท๎าชกตอํหนา๎คนกลุํมใหญํ 
ด๎วยเสียงดํากราด สาดเสยีเทเสีย แทนการชกตอํย ทํารา๎ยกนั สมศักดิ์รับฟังพร๎อมประเมนิ 
สถานการณ๑วํา ควรรับมืออยํางไร 

กรณีแรก เพือ่นเมามาก คยุไมํรู๎เรื่อง สมศักดิค์ิดวําคยุไป ตอบโต๎ไป ก็ไมํได๎ประโยชน๑อะไร 
จึงหาทางเลี่ยงออกจากสถานการณ๑นั้นไปกอํน  

กรณีที่สอง เพื่อนเมามาก คุยไมํรู๎เรื่อง ทําทําจะเดินเข๎ามาทาํร๎าย สมศักดิ์รับฟงั เรียก  
การตามแรง พร๎อมยกมือไหว๎ ขอโทษ ขออภยั เรียก การสลายแรง และ นําแรง แล๎วขอตัวออก
จากสถานการณ๑ให๎เร็วที่สดุ  

กรณีที่สาม เพื่อนเมามาก คยุไมํรู๎เรื่อง ทาํทําจะเดินเข๎ามาทาํร๎าย และกระชากขอ๎มอื
สมศักดิ์ไว๎ สมศักดิ์ปลํอยตัวตามแรงฉดุของเพือ่น เรียกวํา การตามแรง ปลํอยตัวตามแรงฉดุจนสุด 
พร๎อมตั้งสติตัง้ขาให๎สมดุลย๑ เรยีกวํา การสลายแรง สังเกตความร๎ายแรงของเหตุการณ๑ พรอ๎ม
หาทางออกอยํางละมํอมที่สดุ ด๎วยการบิดขอ๎มอืให๎หัวแมมํืออยูํตรงชํองวํางระหวํางปลายนิ้วมอืเพื่อน 
แล๎วออกแรงปลดล๏อคข๎อมือออกมา เรยีกวํา นาํแรง พร๎อมมองหาจุดที่ปลอดภยัที่จะวิ่งหนี แล๎ววิ่ง
หนีออกจากสถานการณ๑ให๎เร็วที่สดุ 

กรณีที่สี่ เพื่อนโกรธก็จริง แตํไมํเมา  สมศักดิ์จงึรับฟังอยํางสงบ เรียกวํา การตามแรง 
พร๎อมตอบสนองคําพูดของเพื่อนด๎วยการบอกกลับตามที่เพื่อนได๎วํากลําวมาวํา “คุณคิดวําผมใสํ 
ความคุณ คุณจึงไมํพอใจผม และชวนผมตํอสู๎กันอยํางลูกผู๎ชายคนหนึ่งซึ่ง ๆ หน๎า แทนการแทง
ข๎างหลัง”  ซึ่งเมื่อตรงกับสิ่งที่เพื่อนสื่อ ก็จะทําให๎คนที่โกรธอยูํสงบลงได๎ในระดับหนึ่ง เรียกวํา 
การสลายแรง  แล๎วชวนเพื่อนนั่งคุยกันเพื่อปรับความเข๎าใจที่คลาดเคลื่อนแทน เรียกวํา 
การนําแรง 

จะเห็นวําการใช๎หลักการจัดการกับความขัดแยง๎ด๎วยสันติวิธี ตอ๎งประเมินสถานการณ๑กํอนวํา 
พึงใช๎วิธีใดรับมือจึงจะเหมาะสม เมือ่ฝึกบํอย ๆ จะคลํอง ชํานาญ และภูมิใจตนเองในการจัดการกับ
ความขดัแย๎งด๎วยสันติวิธีนีไ้ด๎ 
ค๎นจาก http://aikidocmu.wordpress.com/what-is-aikido/ วันที2่9 มิถุนายน 2556  
สมบัติ ตาปัญญา. หลักสูตรการจัดการกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์. ในการอบรม
นักจิตวิทยาคลินกิ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย มปป. ห๎องประชุมกรมสขุภาพจิต. 
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ภาพข่าวการจัดกับความขัดแย้งด้วยความรุนแรง 

ค๎นจาก
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1024&
bih=509&tbm=isch&tbnid=Nw5VO52_kTRvvM:&i
mgrefurl=http://www.thairath.co.th/content/edu/26
9536&docid=cMwU3EU-
Ccsp5M&imgurl=http://www.thairath.co.th/media/c
ontent/2012/06/19/269536/hr1667/630.jpg&w=630
&h=378&ei=0J3OUarZDcSJrAf8yIGoAQ&zoom=1
&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:76&iact=rc&page=1&tbnh=
173&tbnw=274&start=0&ndsp=8&tx=172&ty=54 
วันที่ 29 มิถุนายน 2556 

ค๎นจาก http://www.mr-
rojanasak.com/html/modules.php?name
=activeshow_mod&file=function&asop=p
rint&asid=55วันที่29 มิถุนายน 2556  

ภาพข่าวการจัดกับความขัดแย้งด้วยสันติ 

172 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

มหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) 

มีชื่อเต็มวํา โมฮันดาส ครามจันทร๑ 
คานธี (Mohandas Karamchand 
Gandhi) เป็นผู๎นําและนักการเมอืงทีม่ี
ชื่อเสียงชาวอนิเดีย เกิดเมื่อวันที ่2 
ตุลาคม พ.ศ. 2412 และถูกลอบ
สังหารเสยีชีวิตในวันที่ 30 มกราคม 
พ.ศ. 2491 รวมอายไุด๎ 78 ปี 

มหาตมะ คานธี เกิดในครอบครัวชาวฮนิดู รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย บิดาเป็นนกัการเมืองทอ๎งถิ่น  
สํวนมารดาเป็นผู๎ที่เครํงครัดศาสนามาก แตํงงานกับกัสตูร๑ คานธี การศึกษาเขา๎เรียนดา๎นกฎหมาย 
ที่นครลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
มหาตมะ คานธี เป็นผู๎นาํคนสําคัญในการเคลื่อนไหวเรียกร๎องอสิรภาพของอินเดีย จากการเป็นอาณานคิม 

ของสหราชอาณาจกัร โดยใช๎วิธีอหิงสา ซึ่งภายหลังไดก๎ลายเป็นตน๎แบบของการประท๎วงแบบสันติ 
ที่ได๎รับการยกยอํง 
มหาตมะ คานธี เริ่มเข๎าสูํกระบวนการเปลี่ยนผํานทางความคิดทางการเมืองในปี พ.ศ.2449 เนื่องจาก
กฎหมายใหมํกําหนดให๎ชาวอินเดียทุกคนจะต๎องเข๎ารับการจดทะเบียนและพิมพ๑ลายนิ้วมือ ข๎อบังคับนี้
รวมถึงการให๎หญิงชาวอินเดียต๎องเปลื้องผ๎าตํอหน๎าตํารวจผิวขาว เพื่อกรอกตําหนิรูปพรรณลงในทะเบียน 

ด๎วย ด๎วยความโกธรแค๎น ชาวอินเดียประมาณ 3,000 คนมารวมตัวกันที่เมืองโยฮันเนสเบิรต๑ เพื่อวางแผน
การตอบโต๎ เขาลุกขึ้นแล๎วก็พูดวํา “เราจะสวดขอตํอพระเป็นเจ๎าวํา เราจะเข๎าคุก และเราจะอยูํในนั้นจนกวํา
กฎหมายนี้จะถูกเพิกถอน และเราจะยอม” คําพูดของเขาจุดประกายให๎เกิดการตํอต๎านครั้งยิ่งใหญํ 
เป็นประวัติการณ๑ของมวลชน ผู๎ประท๎วงกระทําตามอยํางคานธี พวกเขาอดทนตํอการทุบตีของตํารวจ 
ยอมรับความเจ็บปวดอยํางกล๎าหาญโดยไมํตอบโต๎ 
มหาตมะ คานธี เป็นผู๎นําในการตํอสู๎เรียกร๎องเอกราชของประเทศอินเดียจากเครือสหราชอาณาจักร  
จนประเทศอินเดียได๎รับเอกราชในปี พ.ศ.2490 โดยเขามีความเชื่อที่มั่นคงเกี่ยวกับการประท๎วงโดยไมํใช๎ 
ความรุนแรง และความอดทนตามหลักศาสนา ที่เรียกวําวิธี “อหิงสา” โดยเขาจะอดอาหารประท๎วงจนความ 

รุนแรงยุติลง ในขณะที่มือข๎างหนึ่งเปิดฉากการประท๎วง แตํอีกข๎างหนึ่งก็ต๎องปกป้องพวกพ๎องไมํให๎พํายตํอ
ความต๎องการ กํอเหตุนองเลือด หลายครั้งที่คานธียกเลิกการชุมนุม เมื่อเหตุการณ๑ทําทําจะบานปลายเป็น
ความรุนแรงของ
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ภำพข่ำวกำรจดักบัควำมขดัแย้งด้วยสนัติ

ความรนุแรงของประชาชนในประเทศ ในฐานะผูน้�าทางการเมอืง คานธไีดแ้สดงใหเ้หน็วา่ “อหงิสา” สามารถ

ใชใ้หเ้กดิผลทางการเมอืงได้
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ประชาชนในประเทศ ในฐานะผู๎นําทางการเมือง คานธีได๎แสดงให๎เห็นวํา “อหิงสา” สามารถใชใ๎ห๎เกิดผล
ทางการเมืองได ๎
บาป 7 ประการในทัศนะคานธี ให๎กับพวกนักการเมืองทัง้หลายโดยเฉพาะรัฐบาลที่บริหารประเทศ 
1. เลํนการเมืองโดยไมํมหีลักการ
2. หาความสุขสําราญโดยไมํยั้งคิด
3. ร่ํารวยเป็นอกนิษฐ๑โดยไมํตอ๎งทํางาน
4. มีความรู๎มหาศาลแตํความประพฤติไมดํี
5. ค๎าขายโดยไมํมหีลักศีลธรรม
6. วิทยาศาสตร๑เลิศล้ําแตํไมํมีธรรมแหํงมนุษย๑
7. บูชาสูงสุดแตํไมมํีความเสียสละ
ขอบคุณข๎อมูล : clipmass.com 
7 แนวคิดสร๎างสุขทางใจ ฉบับมหาตมะคานธ ี
มหาตมะคานธี คอื วีรบุรุษผู๎ตํอสู๎เรียกร๎องเสรีภาพจนอินเดยีได๎รับเอกราชจากอังกฤษ ทํานเปลี่ยนความ
โกรธแค๎นของประชาชนเป็นการให๎อภัย และแม๎จะถูกคกุคามเอาชีวิต ก็ยังคงยนืยันที่จะตํอสูอ๎ยํางสงบ หลาย
ครั้งชํวงเวลาที่เลวร๎ายผํานพ๎นไปได๎เพราะการมองโลกในแงดํี บทความนี้ ขอเสนอแนวคิดในการมองโลก
เพื่อสร๎างความสุขในแบบของมหาตมะคานธี ดงันี้ 
 ทุกอยาํงในโลกนี้มีสองด๎าน ทั้งสร๎างความทุกข๑และให๎ความสขุ จงเลอืกมองเฉพาะด๎านทีส่วยงาม

ใช๎เวลากับมันเพือ่สร๎างความอิ่มเอมใจ สํวนอกีด๎านจงมองผํานและเก็บไว๎เป็นบทเรียน 
 ความคดิเป็นสิ่งวิเศษ จงคิดแตํสิ่งที่ดีงาม เพราะผลตอบแทนที่ได๎รับจะงดงามเชํนเดียวกัน
 เราไมอําจสร๎างความพอใจให๎แกทํุกคน เพราะหากทาํเชํนนั้น สุดทา๎ยจะไมํสามารถสร๎างความพอใจ

ให๎ใครได๎เลย จงซื่อสัตย๑กับตัวเอง รับฟัง โต๎แยง๎ด๎วยเหตุผลและยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม 
 เผชิญหน๎ากับคาํตําหน ิหากผู๎ใดกลัวหรือมัวแตหํลีกหน ียํอมไมํมีวันทาํงานสําคัญใดๆ ได๎

จงรับแตํสาระที่เขามอบให ๎ปลํอยอารมณ๑ให๎ผํานเลยไป คิดเพือ่แก๎ไขและทําสิ่งนั้นใหด๎ีที่สดุ 
 คนอื่นเทํานัน้ที่มองเหน็หลังของเรา เมื่อมองไมเํห็นแผํนหลังฉนัใด ยํอมมองไมํเห็นความผิดของ

ตนเองฉันนั้น จงฟังคําแนะนาํจากผู๎อื่นแล๎วนํามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ 
 พูดให๎นอ๎ยลง คิดให๎มากขึน้ จงหาขอ๎มูลให๎มาก คิดกอํนพูด เพราะความนุํมนวลและความสขุุม

เป็นสัญลักษณ๑ที่แท๎จริงของความสําเรจ็ในชีวิต 
 ศรัทธาในตัวเอง ที่ใดมีศรัทธา ที่นั่นยํอมไมมํีความสิ้นหวัง จงมองเป้าหมายมากกวํามองอุปสรรค

ที่เกิดขึน้ระหวํางทาง 
ขอบคุณข๎อมูล : นิตยสารชีวจิตรายปักษ๑ ปีที่ 14:1 พฤศจิกายน 2554 
ค๎นจาก http://www.myplern.com/plern/?p=7067 วันที่29 มิถุนายน 2556 

174 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

ค๎นจาก 
http://www.peace.mahidol.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=356&Itemid=156
วันที่ 29 มิถุนายน 2556 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
พ่อลูกกับแขนงไม้ไผ่ 

ครอบครัวหนึง่ลูกมกัทะเลาะกันสารพันมีปัญหาไปทุกเรื่องแม๎ความเล็กความนอ๎ยก็โกรธเคืองเถียง
ตํอเนื่องทะเลาะกันเป็นประจํา 

มาวันหนึง่พํอคิดจะสอนสั่งใหม๎านั่งพร๎อมหน๎าพูดสอนพร่ําหยิบแขนงไมไ๎ผํมาหนึ่งกาํเพือ่หวังนํามา
สอนลูกทกุคน แจกแขนงไม๎ใหค๎นละอนัแทนความพันผกูรักหวังให๎ผลใช๎แขนงไม๎นั้นแทนตัวตน 
ในกมลแทนความรกัมีตอํกัน พํอบอกให๎ลกูทุกคนหกัไมไ๎ผํแล๎วก็ได๎เห็นแขนงทุกอันนัน่อยาํงงาํยดายไมห๎ัก
ลงฉับพลันเปรียบไม๎นั้นเป็นตัวใครตัวมัน 

พํอใหห๎ักอกีครั้งไม๎ทัง้กําทกุคนทําไมํได๎อยาํงมุงํมั่นพอํบอกวําอยากให๎เปรียบเทยีบกัน 
เห็นไหมนัน่สามคัคีแล๎วแข็งแรงแล๎วสอนลูกวําการอยูํรํวมกันจะคงมัน่รวมกนัชํวยให๎แกรํง 
ต๎านศัตรูและผองภัยดั่งกําแพงยากจะแบํงแยกเราแตกกันไป 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  รวมพลังสามัคคีเราอยูํได๎ หากแตกความสามคัคีแล๎วไซร๎ ชาติไหนไหนกอ็ยูํไมํได๎แม๎
หนึ่งคน 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2-3) 

176 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

หน่วยที่ 8  การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15   การติดเกมและ IT มีผลอย่างไรต่อเยาวชน เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถบอกสาเหตุ ผลที่เกดิ และวิธีแกไ๎ขปัญหาจากการติดเกมและ IT ได ๎

2. เนื้อหา
2.1 ความหมายของเกมและ IT 
2.2 ประโยชน๑ของเกมและ IT 
2.3 ผลเสียของการติดเกมและ IT 
2.4 สาเหตุที่ทําให๎เยาวชนตดิเกมและ IT 
2.5 วิธีการแก๎ไขปัญหา การติดเกมและ IT 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เกม  
3.2 ใบความรู๎  
3.3 กระดาษชาร๑ต หมูํละ 1 แผํน และปากกาเมจิกหมูํละ 2 ด๎าม (2 สี) 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดเปิดการประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสอืแจกกระดาษฟล๊ิปชาร๑ตพร๎อมปากกาเมจิกและมอบหมายให๎ลูกเสอืแตํละหมูํ
รํวมกันอภิปรายในประเดน็ตํอไปนี้ แล๎วสํงตัวแทนออกมานําเสนอด๎วยฟลิ๊ปชาร๑ต 

(1) วิเคราะห๑หาสาเหตุของการตดิเกมและ IT ของเยาวชน 
(2) วิเคราะห๑ผลดี ผลเสียของการติดเกมและ IT ของเยาวชน 
(3) หาวิธีแก๎ไขปัญหาของการติดเกมและ IT ของเยาวชน 

2) ตัวแทนลูกเสือแตํละหมูอํอกมานําเสนอผลการระดมสมองโดยใช๎แผํนชาร๑ต
3) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสอืรํวมกันสรุปผลที่ได๎จากการอภิปราย และฝากข๎อคิด และการ

นําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน (ใบความรู๎) 
4.4 ผู๎กํากับเลําเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑  
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
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หน่วยที่ 8  การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15   การติดเกมและ IT มีผลอย่างไรต่อเยาวชน เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถบอกสาเหตุ ผลที่เกดิ และวิธีแกไ๎ขปัญหาจากการติดเกมและ IT ได ๎

2. เนื้อหา
2.1 ความหมายของเกมและ IT 
2.2 ประโยชน๑ของเกมและ IT 
2.3 ผลเสียของการติดเกมและ IT 
2.4 สาเหตุที่ทําให๎เยาวชนตดิเกมและ IT 
2.5 วิธีการแก๎ไขปัญหา การติดเกมและ IT 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 เกม  
3.2 ใบความรู๎  
3.3 กระดาษชาร๑ต หมูํละ 1 แผํน และปากกาเมจิกหมูํละ 2 ด๎าม (2 สี) 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดเปิดการประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสอืแจกกระดาษฟล๊ิปชาร๑ตพร๎อมปากกาเมจิกและมอบหมายให๎ลูกเสอืแตํละหมูํ
รํวมกันอภิปรายในประเดน็ตํอไปนี้ แล๎วสํงตัวแทนออกมานําเสนอด๎วยฟลิ๊ปชาร๑ต 

(1) วิเคราะห๑หาสาเหตุของการตดิเกมและ IT ของเยาวชน 
(2) วิเคราะห๑ผลดี ผลเสียของการติดเกมและ IT ของเยาวชน 
(3) หาวิธีแก๎ไขปัญหาของการติดเกมและ IT ของเยาวชน 

2) ตัวแทนลูกเสือแตํละหมูอํอกมานําเสนอผลการระดมสมองโดยใช๎แผํนชาร๑ต
3) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสอืรํวมกันสรุปผลที่ได๎จากการอภิปราย และฝากข๎อคิด และการ

นําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน (ใบความรู๎) 
4.4 ผู๎กํากับเลําเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑  
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

แผนกำรจดักิจกรรมลกูเสือวิสำมญั ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 5-6, ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช.)
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5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
 คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงผลเสยีของการติดเกม IT เข๎าใจตนเอง และเข๎าใจ
ผู๎อื่น  

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 

เกม 
คนตาบอด 

ให๎ลูกเสอืยืนจับมือกนัเป็นวงกลม เลือกลูกเสอืคนหนึง่มายืนกลางวงเอาผ๎าปดิตา  
เริ่มเลํนโดยให๎คนจับมือเป็นวงกลมนัน้เคลือ่นทีไ่ปรอบๆ จะหยุดก็ตอํเมือ่คนที่ถูกปิดตานั้นตบมือขึน้ 3 ครั้ง
แล๎วตรงเข๎าไปจับคนใดคนหนึ่งมากลางวง คลาํดูตามตัวแล๎วทายชื่อ หากทายถกู 
ผู๎นั้นจะต๎องปิดตาแล๎วเริ่มเลนํใหมํ หากทายผิดให๎ปิดตาอยูํเชํนเดมิและเลํนตํอไป  

ใบความรู้  
เด็กติดเกม 

เด็กติดเกมคืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร แล๎วจะรู๎ได๎อยํางไรวําคนใกล๎ชิดหรือตัวเราเองติดเกมหรือไม ํ
รศ.นพ.ชาญวิทย๑ พรนภดล จิตแพทย๑เด็กและวยัรุํน ประจําภาควิชาจิตเวชศาสตร๑ 

คณะแพทยศาสตร๑ศิริราชพยาบาล มีคาํตอบมาให๎ทุกคนได๎คลายข๎อสงสัย 
ในบทความเรือ่ง "เด็กตดิเกม" ... 

ลักษณะของเด็กติดเกม 
1. ไมํสามารถควบคมุตัวเองให๎เลํนในเวลาที่กําหนด ทําใหใ๎ช๎เวลาในการเลํนนานติดตํอกันหลายๆ

ชั่วโมงหรือเลํนนานขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมไมกํี่ชั่วโมงตํอวัน เพิ่มเป็นหลายชั่วโมงตํอวนั บางคนเลนํข๎ามวนั
ข๎ามคืน 

2. หากถูกบังคับให๎เลกิหรือหยุดเลนํจะตํอต๎าน หรอืมีปฏิกิริยาหงุดหงิดไมํพอใจ
อยํางรุนแรง บางคนถึงขั้นก๎าวร๎าว 

3. การเลํนของเดก็มีผลกระทบตอํหนา๎ที่ความรับผิดชอบของเด็ก เชํน เด็กไมํสนใจ
การเรียน ไมสํนใจทีจ่ะทําการบ๎าน หนีเรียนหรอืแอบหนีออกจากบ๎านเพื่อจะไปเลํนเกม การเรยีนตกลงอยําง
มาก ละเลยการเข๎าสังคม หรือทาํกิจกรรมรํวมกับครอบครัว 
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4. บางรายอาจมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆรํวมด๎วย เชํน โกหก ลกัขโมย
(เพื่อนําเงนิไปเลํนเกม) ดือ้ตํอต๎านแยกตัว เก็บตัว ฯลฯ
สาเหตุของการติดเกม 

สาเหตุที่ทาํให๎เดก็ติดเกมมิไดม๎ีเพยีงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แตํการติดเกมเป็นเพียงผลลัพธ๑ของ
หลายๆปัจจยัที่ผสมผสานและสมัพันธ๑กันอยูํ สาเหตุหลักๆ ได๎แกํ 

1. การเลี้ยงดใูนครอบครัว: มักจะพบเด็กตดิเกมได๎บํอยในครอบครัวที่เลีย้งเดก็โดยไมํเคยฝึกให๎เด็กมี
วินัยในตัวเอง ขาดกฎระเบียบ กตกิาในบ๎าน ตามใจเดก็ หรอืมกัจะใจอํอน 
ไมํทําโทษเมื่อเด็กกระทําผิด บางครอบครัวมีลักษณะที่สมาชิกในครอบครัวตํางคน 
ตํางอยูํ ไมํมีกิจกรรมที่สนุกสนานให๎เด็กทํา หรือไมํมีกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนทํารํวมกัน ทําให๎เด็กเกิด
ความเหงา ความเบื่อหนําย เด็กจึงต๎องหากิจกรรมอื่นทําเพื่อให๎ตัวเองสนุกซึ่งก็หนีไมํพ๎นการเลํนเกม 
พํอแมํอาจ ไมํมีเวลาควบคุมเด็ก หรือมองไมํเห็นความจําเป็นที่จะต๎องจํากัดเวลาในการเลํนเกมของเด็ก
ในชํวงแรก พํอแมํอาจรู๎สึกพอใจที่เห็นเด็ก เลํนเกมเงียบๆคนเดียวได๎โดยไมํมารบกวนตน ทําให๎ตนมีเวลา
สํวนตัวมากขึ้น  พูดงํายๆ คือ ใช๎เกมเสมือนเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กแทนตน 

2. สังคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป: สังคมยคุไฮเทคทีม่ีเครือ่งมือที่มีพลังในการเร๎าความตื่นเต๎น
ให๎เกิดขึ้นในตัวเด็กอยํางมหาศาล สงัคมวัตถุนยิม สังคมทีข่าดแคลนกจิกรรม  
หรือสถานที่ที่เดก็จะได๎ใช๎ประโยชน๑หรือเรียนรู๎โดยได๎รับความสนุกสนานเพลิดเพลนิ 
ไปด๎วย เหลาํนี้เป็นแรงผลักดนัให๎เดก็หันไปใชก๎ารเลํนเกมเป็นทางออก 

3. ปัจจัยในตัวเดก็เอง: เดก็บางกลุมํอาจมคีวามเสีย่งตํอการติดเกมมากกวําเด็กทั่วไป
เชํน เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) เด็กที่มีปัญหาอารมณ๑ ซึมเศร๎า หรือวิตกกงัวล เด็กที่ขาดทักษะทาง
สังคม เข๎ากับเพื่อนไมํได ๎เด็กที่มีปัญหาการเรียน เด็กที่มีความรู๎สึกมีคุณคาํในตัวเองต่าํ (low self-esteem) 
เป็นต๎น 

วิธีป้องกัน 
1. คุยกับเดก็เพือ่กําหนดกติกากันลํวงหน๎ากอํนจะซื้อเกม หรืออนุญาตให๎เดก็เลํนวํา

เด็กสามารถเลํนเกมได๎ในวันใดบ๎าง วันใดเลํนไมํได๎ เลนํได๎ครั้งละไมํเกนิกี่ชั่วโมง ตั้งแตํเวลาใดถึงเวลาใด 
กํอนจะเลนํต๎องรับผิดชอบทาํอะไรให๎เสร็จเรียบร๎อยกํอนบ๎าง หากเด็กไมํรักษากติกา เชํน เลนํเกินเวลา ไมํ
ทําการบ๎านให๎เสร็จกํอน ฯลฯ เด็กจะถกูทําโทษอยํางไร (แนะนําใหใ๎ช๎วิธีริบเกม หรือตัดสทิธิการเลํนเป็นเวลา
ระยะหนึ่งหากเดก็ไมํทําตามกตกิาที่ตกลง) 

2. วางตําแหนํงคอมพิวเตอร๑หรอืเครื่องเลํนเกมในสถานที่ที่เป็นที่โลํง มีคนเดินผํานไป
ผํานมาบํอยๆ ไมคํวรตั้งไว๎ในหอ๎งนอนหรอืห๎องที่ปิดมิดชิด เพื่อที่ผู๎ปกครองจะได๎ตดิตามเฝา้ดูได๎ เป็นการ
ป้องกันมใิห๎เดก็เก็บตัว แอบเลํนคนเดยีวในหอ๎งหรือแอบเลํนทั้งคืน 

3. วางนาฬิกาขนาดใหญไํว๎หน๎าเครื่อง หรือในตําแหนํงที่เดก็สามารถมองเห็นได๎ชัดเจน
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5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
 คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงผลเสยีของการติดเกม IT เข๎าใจตนเอง และเข๎าใจ
ผู๎อื่น  

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 

เกม 
คนตาบอด 

ให๎ลูกเสอืยืนจับมือกนัเป็นวงกลม เลือกลูกเสอืคนหนึง่มายืนกลางวงเอาผ๎าปดิตา  
เริ่มเลํนโดยให๎คนจับมือเป็นวงกลมนัน้เคลือ่นทีไ่ปรอบๆ จะหยุดก็ตอํเมือ่คนที่ถูกปิดตานั้นตบมือขึน้ 3 ครั้ง
แล๎วตรงเข๎าไปจับคนใดคนหนึ่งมากลางวง คลาํดูตามตัวแล๎วทายชื่อ หากทายถกู 
ผู๎นั้นจะต๎องปิดตาแล๎วเริ่มเลนํใหมํ หากทายผิดให๎ปิดตาอยูํเชํนเดมิและเลํนตํอไป  

ใบความรู้  
เด็กติดเกม 

เด็กติดเกมคืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร แล๎วจะรู๎ได๎อยํางไรวําคนใกล๎ชิดหรือตัวเราเองติดเกมหรือไม ํ
รศ.นพ.ชาญวิทย๑ พรนภดล จิตแพทย๑เด็กและวยัรุํน ประจําภาควิชาจิตเวชศาสตร๑ 

คณะแพทยศาสตร๑ศิริราชพยาบาล มีคาํตอบมาให๎ทุกคนได๎คลายข๎อสงสัย 
ในบทความเรือ่ง "เด็กตดิเกม" ... 

ลักษณะของเด็กติดเกม 
1. ไมํสามารถควบคมุตัวเองให๎เลํนในเวลาที่กําหนด ทําใหใ๎ช๎เวลาในการเลํนนานติดตํอกันหลายๆ

ชั่วโมงหรือเลํนนานขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมไมกํี่ชั่วโมงตํอวัน เพิ่มเป็นหลายชั่วโมงตํอวนั บางคนเลนํข๎ามวนั
ข๎ามคืน 

2. หากถูกบังคับให๎เลกิหรือหยุดเลนํจะตํอต๎าน หรอืมีปฏิกิริยาหงุดหงิดไมํพอใจ
อยํางรุนแรง บางคนถึงขั้นก๎าวร๎าว 

3. การเลํนของเดก็มีผลกระทบตอํหนา๎ที่ความรับผิดชอบของเด็ก เชํน เด็กไมํสนใจ
การเรียน ไมสํนใจทีจ่ะทําการบ๎าน หนีเรียนหรอืแอบหนีออกจากบ๎านเพื่อจะไปเลํนเกม การเรยีนตกลงอยําง
มาก ละเลยการเข๎าสังคม หรือทาํกิจกรรมรํวมกับครอบครัว 

178 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

4. บางรายอาจมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆรํวมด๎วย เชํน โกหก ลกัขโมย
(เพื่อนําเงนิไปเลํนเกม) ดือ้ตํอต๎านแยกตัว เก็บตัว ฯลฯ
สาเหตุของการติดเกม 

สาเหตุที่ทาํให๎เดก็ติดเกมมิไดม๎ีเพยีงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แตํการติดเกมเป็นเพียงผลลัพธ๑ของ
หลายๆปัจจยัที่ผสมผสานและสมัพันธ๑กันอยูํ สาเหตุหลักๆ ได๎แกํ 

1. การเลี้ยงดใูนครอบครัว: มักจะพบเด็กตดิเกมได๎บํอยในครอบครัวที่เลีย้งเดก็โดยไมํเคยฝึกให๎เด็กมี
วินัยในตัวเอง ขาดกฎระเบียบ กตกิาในบ๎าน ตามใจเดก็ หรอืมกัจะใจอํอน 
ไมํทําโทษเมื่อเด็กกระทําผิด บางครอบครัวมีลักษณะที่สมาชิกในครอบครัวตํางคน 
ตํางอยูํ ไมํมีกิจกรรมที่สนุกสนานให๎เด็กทํา หรือไมํมีกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนทํารํวมกัน ทําให๎เด็กเกิด
ความเหงา ความเบื่อหนําย เด็กจึงต๎องหากิจกรรมอื่นทําเพื่อให๎ตัวเองสนุกซึ่งก็หนีไมํพ๎นการเลํนเกม 
พํอแมํอาจ ไมํมีเวลาควบคุมเด็ก หรือมองไมํเห็นความจําเป็นที่จะต๎องจํากัดเวลาในการเลํนเกมของเด็ก
ในชํวงแรก พํอแมํอาจรู๎สึกพอใจที่เห็นเด็ก เลํนเกมเงียบๆคนเดียวได๎โดยไมํมารบกวนตน ทําให๎ตนมีเวลา
สํวนตัวมากขึ้น  พูดงํายๆ คือ ใช๎เกมเสมือนเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กแทนตน 

2. สังคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป: สังคมยคุไฮเทคทีม่ีเครือ่งมือที่มีพลังในการเร๎าความตื่นเต๎น
ให๎เกิดขึ้นในตัวเด็กอยํางมหาศาล สงัคมวัตถุนยิม สังคมทีข่าดแคลนกจิกรรม  
หรือสถานที่ที่เดก็จะได๎ใช๎ประโยชน๑หรือเรียนรู๎โดยได๎รับความสนุกสนานเพลิดเพลนิ 
ไปด๎วย เหลาํนี้เป็นแรงผลักดนัให๎เดก็หันไปใชก๎ารเลํนเกมเป็นทางออก 

3. ปัจจัยในตัวเดก็เอง: เดก็บางกลุมํอาจมคีวามเสีย่งตํอการติดเกมมากกวําเด็กทั่วไป
เชํน เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) เด็กที่มีปัญหาอารมณ๑ ซึมเศร๎า หรือวิตกกงัวล เด็กที่ขาดทักษะทาง
สังคม เข๎ากับเพื่อนไมํได ๎เด็กที่มีปัญหาการเรียน เด็กที่มีความรู๎สึกมีคุณคาํในตัวเองต่าํ (low self-esteem) 
เป็นต๎น 

วิธีป้องกัน 
1. คุยกับเดก็เพือ่กําหนดกติกากันลํวงหน๎ากอํนจะซื้อเกม หรืออนุญาตให๎เดก็เลํนวํา

เด็กสามารถเลํนเกมได๎ในวันใดบ๎าง วันใดเลํนไมํได๎ เลนํได๎ครั้งละไมํเกนิกี่ชั่วโมง ตั้งแตํเวลาใดถึงเวลาใด 
กํอนจะเลนํต๎องรับผิดชอบทาํอะไรให๎เสร็จเรียบร๎อยกํอนบ๎าง หากเด็กไมํรักษากติกา เชํน เลนํเกินเวลา ไมํ
ทําการบ๎านให๎เสร็จกํอน ฯลฯ เด็กจะถกูทําโทษอยํางไร (แนะนําใหใ๎ช๎วิธีริบเกม หรือตัดสทิธิการเลํนเป็นเวลา
ระยะหนึ่งหากเดก็ไมํทําตามกตกิาที่ตกลง) 

2. วางตําแหนํงคอมพิวเตอร๑หรอืเครื่องเลํนเกมในสถานที่ที่เป็นที่โลํง มีคนเดินผํานไป
ผํานมาบํอยๆ ไมคํวรตั้งไว๎ในหอ๎งนอนหรอืห๎องที่ปิดมิดชิด เพื่อที่ผู๎ปกครองจะได๎ตดิตามเฝา้ดูได๎ เป็นการ
ป้องกันมใิห๎เดก็เก็บตัว แอบเลํนคนเดยีวในหอ๎งหรือแอบเลํนทั้งคืน 

3. วางนาฬิกาขนาดใหญไํว๎หน๎าเครื่อง หรือในตําแหนํงที่เดก็สามารถมองเห็นได๎ชัดเจน

พอ่แมอ่าจไมม่เีวลาควบคมุเดก็ หรอืมองไมเ่หน็ความจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งจ�ากดัเวลาในการเลน่เกมของเดก็

ในชว่งแรก พอ่แมอ่าจรูส้กึพอใจทีเ่หน็เดก็เลน่เกมเงยีบๆ คนเดยีวไดโ้ดยไมม่ารบกวนตน ท�าใหต้นมเีวลา
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4. ให๎คําชมแกํเด็กเมื่อเด็กสามารถรกัษาเวลาการเลํน ควบคุมตัวเองไมํให๎เลํนเลยเวลาทีก่ําหนดได๎
เอาจริง เด็ดขาดหากเดก็ไมํรักษากติกา เชํน รบิเกมโดยไมํใจอํอน ถอดสายโมเด็มออก ฯลฯ 

5. สํงเสริม จดัหากิจกรรมที่สนกุสนานอยํางอื่น (ทีส่นุกพอๆกับ/หรือมากกวําการเลํนเกม) ให๎เด็กทํา
หรือมีกจิกรรมที่ทํารํวมกันในครอบครัว 

6. หลีกเลี่ยงการใช๎เกมเป็นเสมอืนพี่เลี้ยงเดก็ เพื่อที่พํอแมํจะไดม๎ีเวลาสํวนตัวไปทําอยํางอื่น
7. สอนให๎เด็กรู๎จกัการแบํงเวลา รูจ๎ักใช๎เวลาอยํางเหมาะสม

วิธีแก้ไข 
1. หากในบ๎านยังไมํมกีฎหรือกติกาการเลํนเกม จาํเป็นที่จะต๎องพูดคุยกับเด็กและให๎เด็กเข๎ามามี

สํวนรํวมในการวางกติกา กาํหนดเวลาการเลนํ (เหมือนข๎อ 1 ในหัวขอ๎การป้องกัน) 
2. มีเวลาอยูํกับเด็กมากขึ้น พาออกนอกบ๎านเพื่อไปทํากิจกรรมที่เด็กชอบ (ยกเว๎นการไปเลํนเกมนอกบ๎าน)
อยา่ลมืวําเด็กสํวนหนึ่งติดเกมเพราะความเหงา เบื่อ ไมํมีอะไรสนุกๆทํา 
3. รักษาสัมพนัธภาพระหวํางกันให๎ดี หลีกเลี่ยงการบํน ตําหนิ ใช๎อารมณ๑ หรือถอ๎ยคํารุนแรง
แสดงความเห็นใจ เขา๎ใจวําเดก็ไมํสามารถคมุตวัเอง หรืตัดขาดจากเกมได๎จริงๆ 
4. ผู๎ปกครองควรรํวมมือกันในการแก๎ปัญหา โดยใช๎กฎเดียวกัน อยําปัดให๎เป็นภาระหรือความรับผิดชอบ
ของใครคนใดคนหนึ่ง 
5. ฟอร๑มเครือขําย (network) ผู๎ปกครองที่มีเด็กติดเกมเหมือนๆกันหลายๆครอบครัว แล๎วผลัดกันนําเด็ก
ทาํกจิกรรมหลังเลิกเรียน หรือในวันหยุด เชํน camping, field trip, walk rally ฯลฯ จัดตั้งเป็นกลุํมยํอยๆ
เชํน sport club, adventure club เป็นต๎น 
6. ในรายที่ติดมากจริงๆ และเด็กตํอต๎านรุนแรงที่จะเลิก ในระยะแรกพํอแมํควรรํวมเลํนเกมกับเด็ก (แตํอยําเผลอ
ตดิเองเสียหละ) ทําความรู๎จักกับเกมที่เด็กชอบเลํน หากเห็นวําเป็นเกมที่ไมํเหมาะสม หรือเกมที่ใช๎ความรุนแรง 
พยายามเบี่ยงเบนให๎เด็กมาสนใจเกมอื่นที่พอจะมีสํวนดี ดึงเอาสํวนดีของเกมมาสอนเด็กเชํน เกมสร๎างเมือง 
strategicgame ตํางๆ เกมที่มีบทบาทสมมุติเพื่อฝึกทักษะทางสังคมเป็นต๎น เมื่อสัมพันธภาพกับเด็กเริ่มดีขึ้น 
พํอแมํ จึงคํอยๆดึงเด็กให๎มาสนใจในกิจกรรมอื่นทีละเล็กทีละน๎อย 
7. หากทําทกุวิธีข๎างต๎นแล๎วไมไํด๎ผล พอํแมํควรพาเด็กมาพบจิตแพทย๑เด็ก เนื่องจากเด็กอาจจะป่วย มีปัญหา
สุขภาพจิต 
ที่มา: SanookGame 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

 อมตพจนา สมเด็จย่าของปวงชน 

180 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

     “ประชาธิปไตยที่แทจ๎ริง เป็นเสรภีาพทีม่ีขอบเขตเป็นต๎นวํา ทกุคนยํอมมีสิทธิเสรีภาพที่จะกระทําสิ่งใด ๆ 
ก็ได๎จริง แตํบางสิ่งบางอยํางเราอาจจะทําได๎เมือ่อยูํตามลําพงั และบางสิ่งบางอยํางก็ทําไมไํด๎ เพราะจะต๎อง
คํานึงถึงและเคารพในสิทธขิองผู๎อืน่เสมอ เชํน การทําเสยีงเอะอะอกึกะทกึให๎เป็นที่รําคาญของผู๎อื่นเป็นต๎น” 
 “คนเราต๎องรู๎จกับังคับตัวเองถา๎ปลํอยตามบุญตามกรรมก็จะไมํเจริญ ดังเชํนการเลี้ยงเดก็ต๎อง
กําหนดเวลาแนํนอน เวลาเรียน เวลารับประทานอาหาร เวลาพกัผํอน ทุกอยํางตอ๎งให๎เป็นไปตามเวลา ถ๎าไมํ
ทําเชํนนี้กจ็ะไมํเจริญเติบโตไมมํีสติปัญญา” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การคํานึงถึงสิทธิและหน๎าที่ทั้งของตนเองและผ๎ูอืน่เป็นสิ่งทีพ่ึงกระทาํ 

หรอืตดัขาดจากเกมไดจ้รงิๆ

1. หากในบา้นยงัไมม่กีฎหรอืกตกิาการเลน่เกม จ�าเป็นทีจ่ะตอ้งพดูคยุกบัเดก็และใหเ้ดก็เขา้มามี
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4. ให๎คําชมแกํเด็กเมื่อเด็กสามารถรกัษาเวลาการเลํน ควบคุมตัวเองไมํให๎เลํนเลยเวลาทีก่ําหนดได๎
เอาจริง เด็ดขาดหากเดก็ไมํรักษากติกา เชํน รบิเกมโดยไมํใจอํอน ถอดสายโมเด็มออก ฯลฯ 

5. สํงเสริม จดัหากิจกรรมที่สนกุสนานอยํางอื่น (ทีส่นุกพอๆกับ/หรือมากกวําการเลํนเกม) ให๎เด็กทํา
หรือมีกจิกรรมที่ทํารํวมกันในครอบครัว 

6. หลีกเลี่ยงการใช๎เกมเป็นเสมอืนพี่เลี้ยงเดก็ เพื่อที่พํอแมํจะไดม๎ีเวลาสํวนตัวไปทําอยํางอื่น
7. สอนให๎เด็กรู๎จกัการแบํงเวลา รูจ๎ักใช๎เวลาอยํางเหมาะสม

วิธีแก้ไข 
1. หากในบ๎านยังไมํมกีฎหรือกติกาการเลํนเกม จาํเป็นที่จะต๎องพูดคุยกับเด็กและให๎เด็กเข๎ามามี

สํวนรํวมในการวางกติกา กาํหนดเวลาการเลนํ (เหมือนข๎อ 1 ในหัวขอ๎การป้องกัน) 
2. มีเวลาอยูํกับเด็กมากขึ้น พาออกนอกบ๎านเพื่อไปทํากิจกรรมที่เด็กชอบ (ยกเว๎นการไปเลํนเกมนอกบ๎าน)
อยา่ลมืวําเด็กสํวนหนึ่งติดเกมเพราะความเหงา เบื่อ ไมํมีอะไรสนุกๆทํา 
3. รักษาสัมพนัธภาพระหวํางกันให๎ดี หลีกเลี่ยงการบํน ตําหนิ ใช๎อารมณ๑ หรือถอ๎ยคํารุนแรง
แสดงความเห็นใจ เขา๎ใจวําเดก็ไมํสามารถคมุตวัเอง หรืตัดขาดจากเกมได๎จริงๆ 
4. ผู๎ปกครองควรรํวมมือกันในการแก๎ปัญหา โดยใช๎กฎเดียวกัน อยําปัดให๎เป็นภาระหรือความรับผิดชอบ
ของใครคนใดคนหนึ่ง 
5. ฟอร๑มเครือขําย (network) ผู๎ปกครองที่มีเด็กติดเกมเหมือนๆกันหลายๆครอบครัว แล๎วผลัดกันนําเด็ก
ทาํกจิกรรมหลังเลิกเรียน หรือในวันหยุด เชํน camping, field trip, walk rally ฯลฯ จัดตั้งเป็นกลุํมยํอยๆ
เชํน sport club, adventure club เป็นต๎น 
6. ในรายที่ติดมากจริงๆ และเด็กตํอต๎านรุนแรงที่จะเลิก ในระยะแรกพํอแมํควรรํวมเลํนเกมกับเด็ก (แตํอยําเผลอ
ตดิเองเสียหละ) ทําความรู๎จักกับเกมที่เด็กชอบเลํน หากเห็นวําเป็นเกมที่ไมํเหมาะสม หรือเกมที่ใช๎ความรุนแรง 
พยายามเบี่ยงเบนให๎เด็กมาสนใจเกมอื่นที่พอจะมีสํวนดี ดึงเอาสํวนดีของเกมมาสอนเด็กเชํน เกมสร๎างเมือง 
strategicgame ตํางๆ เกมที่มีบทบาทสมมุติเพื่อฝึกทักษะทางสังคมเป็นต๎น เมื่อสัมพันธภาพกับเด็กเริ่มดีขึ้น 
พํอแมํ จึงคํอยๆดึงเด็กให๎มาสนใจในกิจกรรมอื่นทีละเล็กทีละน๎อย 
7. หากทําทกุวิธีข๎างต๎นแล๎วไมไํด๎ผล พอํแมํควรพาเด็กมาพบจิตแพทย๑เด็ก เนื่องจากเด็กอาจจะป่วย มีปัญหา
สุขภาพจิต 
ที่มา: SanookGame 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

 อมตพจนา สมเด็จย่าของปวงชน 
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     “ประชาธิปไตยที่แทจ๎ริง เป็นเสรภีาพทีม่ีขอบเขตเป็นต๎นวํา ทกุคนยํอมมีสิทธิเสรีภาพที่จะกระทําสิ่งใด ๆ 
ก็ได๎จริง แตํบางสิ่งบางอยํางเราอาจจะทําได๎เมือ่อยูํตามลําพงั และบางสิ่งบางอยํางก็ทําไมไํด๎ เพราะจะต๎อง
คํานึงถึงและเคารพในสิทธขิองผู๎อืน่เสมอ เชํน การทําเสยีงเอะอะอกึกะทกึให๎เป็นที่รําคาญของผู๎อื่นเป็นต๎น” 
 “คนเราต๎องรู๎จกับังคับตัวเองถา๎ปลํอยตามบุญตามกรรมก็จะไมํเจริญ ดังเชํนการเลี้ยงเดก็ต๎อง
กําหนดเวลาแนํนอน เวลาเรียน เวลารับประทานอาหาร เวลาพกัผํอน ทุกอยํางตอ๎งให๎เป็นไปตามเวลา ถ๎าไมํ
ทําเชํนนี้กจ็ะไมํเจริญเติบโตไมมํีสติปัญญา” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การคํานึงถึงสิทธิและหน๎าที่ทั้งของตนเองและผ๎ูอืน่เป็นสิ่งทีพ่ึงกระทาํ 

เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน์

อมตพจนำ สมเดจ็ย่ำของปวงชน
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 9  จุดดี จุดด้อยและการพัฒนาตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16    ศรัทธา...สู่การพัฒนาตนเอง  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายถึงคุณคําในตนเองที่เกิดจากแรงบันดาลใจจากบุคคลตัวอยํางได ๎

2. เนื้อหา
ความศรัทธาบุคคลตัวอยาํงในใจลกูเสอืจะเป็นจดุเริ่มต๎นของการพัฒนาความเชือ่มั่นในตนที่จะดํารง

เอกลักษณ๑ของตนทีไ่มํตอ๎งเหมือนใคร ไมํต๎องตามกระแส แตํเลือกขดัเกลาสิ่งที่เป็นแกํนแทข๎องตนเพื่อการ
ดํารงตนอยํางมีคุณคําทั้งตํอตนเองและคนรอบข๎าง ซึง่นําความภาคภูมิใจและความสงบสุขมาสูํลูกเสือ
สอดคลอ๎งกับการดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในที่สุด 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู ๎

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําเข๎าสูํบทเรยีนเรื่องการสร๎างความเชื่อมั่นในตนเอง โดยยกตัวอยาํงคน
ธรรมดาทีไ่มํธรรมดาด๎วยสร๎างสมทีละเล็กทีละน๎อย เขาเหลาํนั้นไมไํด๎เกงํ ไมํไดพ๎ิเศษกวําคนอื่นๆ  
แตํสิ่งที่เขามีก็คอื ใช๎สิ่งที่เขามีอยู ํทําสิง่ที่เขามอียูํแล๎ว สะสม เพิ่มพูนสิง่ที่มอียูํแล๎วทีละเล็กทีละน๎อย 
จนสิ่งนัน้เติบใหญํ ประจักษ๑ชัดสิ่งสาํคัญคือทกุสิง่ที่ดูธรรมดา จะกลายเป็นสิง่พิเศษก็ตอํเมื่อเจ๎าตัว 
ได๎เจียระไนสิ่งที่มีอยูํเสมอๆ ให๎ได๎ฉายแสงแวววาว  

2) ลูกเสือแตํละหมูํแบํงปันประสบการณ๑เกี่ยวกบับุคคลที่ตนศรัทธาและนําสิ่งที่ประทับใจ
นั้นมาเป็นตัวอยํางและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง แล๎วเลือกประสบการณ๑ของสมาชิกทีน่ําสนใจ  1 
เรื่อง เพือ่นําเสนอในกองลูกเสอื 

3) ตัวแทนหมูํลูกเสอืนําเสนอทีละหมูํ  ผู๎กํากับลูกเสือนาํอภิปราย เพิม่เติม ชื่นชม สรุป
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑  
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงความสาํคัญของการทําตนให๎เป็นแบบอยํางที่

ดีแกํผู๎อื่น ภูมิใจ/เหน็คุณคาํของตนเองและผู๎อืน่ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
เพลง 

ศรัทธา 
ศิลปิน: หิน เหล็ก ไฟ /อัลบั้ม Never Say Die 

ไมํม ีก็คงต๎องมสีักวัน 
ความฝันเป็นจริงต๎องทนสู๎ไป 
ไมํนาน เราคงจะได๎สมใจ 
มุํงมั่น ทุํมเทเพียงใดกวําจะไดม๎า 
เส๎นชัย ไมํมาต๎องไปหามนั 
รางวัล มีไว๎ใหค๎นตั้งใจ 
ขวากหนาม ทิ่มแทงก็ผํานพน๎ไป 
โลกนี้ไมมํีอะไรไดม๎างํายดาย 

(ซํ้า) **** ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมา 
 โอกาสของผู้กล้า ศรัทธาไม่มีท้อ 
ที่มา รู๎ดไีมํรู๎ทีไ่ป คนเรามนัเลือกเกิดเองไมํได๎ 
แตํเราเลือกได๎จะเป็นเชํนไร 
เลือกได๎จะทําตามใจด๎วยตัวของเรา 
หลายคน เชื่อในเรื่องโชคชะตา 
บางคนเชื่อมั่นในตัวเอง 
ชีวิต เรากําหนดของเราเอง 
จะแพ๎ชนะไมํเกรงจะสกัเทําไร(ซ้ําทํอนแยก) 
เรื่องราวมากมายที่ทํา ได๎ใจโอบก็หวั่นไหว 
แตํก็มีเหตุผลสําคัญ ให๎บางคนยอมถอดใจ เย....... 

1 เรือ่ง เพือ่น�าเสนอในกองลกูเสอื
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หน่วยที่ 9  จุดดี จุดด้อยและการพัฒนาตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16    ศรัทธา...สู่การพัฒนาตนเอง  เวลา  1  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายถึงคุณคําในตนเองที่เกิดจากแรงบันดาลใจจากบุคคลตัวอยํางได ๎

2. เนื้อหา
ความศรัทธาบุคคลตัวอยาํงในใจลกูเสอืจะเป็นจดุเริ่มต๎นของการพัฒนาความเชือ่มั่นในตนที่จะดํารง

เอกลักษณ๑ของตนทีไ่มํตอ๎งเหมือนใคร ไมํต๎องตามกระแส แตํเลือกขดัเกลาสิ่งที่เป็นแกํนแทข๎องตนเพื่อการ
ดํารงตนอยํางมีคุณคําทั้งตํอตนเองและคนรอบข๎าง ซึง่นําความภาคภูมิใจและความสงบสุขมาสูํลูกเสือ
สอดคลอ๎งกับการดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในที่สุด 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู ๎

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําเข๎าสูํบทเรยีนเรื่องการสร๎างความเชื่อมั่นในตนเอง โดยยกตัวอยาํงคน
ธรรมดาทีไ่มํธรรมดาด๎วยสร๎างสมทีละเล็กทีละน๎อย เขาเหลาํนั้นไมไํด๎เกงํ ไมํไดพ๎ิเศษกวําคนอื่นๆ  
แตํสิ่งที่เขามีก็คอื ใช๎สิ่งที่เขามีอยู ํทําสิง่ที่เขามอียูํแล๎ว สะสม เพิ่มพูนสิง่ที่มอียูํแล๎วทีละเล็กทีละน๎อย 
จนสิ่งนัน้เติบใหญํ ประจักษ๑ชัดสิ่งสาํคัญคือทกุสิง่ที่ดูธรรมดา จะกลายเป็นสิง่พิเศษก็ตอํเมื่อเจ๎าตัว 
ได๎เจียระไนสิ่งที่มีอยูํเสมอๆ ให๎ได๎ฉายแสงแวววาว  

2) ลูกเสือแตํละหมูํแบํงปันประสบการณ๑เกี่ยวกบับุคคลที่ตนศรัทธาและนําสิ่งที่ประทับใจ
นั้นมาเป็นตัวอยํางและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง แล๎วเลือกประสบการณ๑ของสมาชิกทีน่ําสนใจ  1 
เรื่อง เพือ่นําเสนอในกองลูกเสอื 

3) ตัวแทนหมูํลูกเสอืนําเสนอทีละหมูํ  ผู๎กํากับลูกเสือนาํอภิปราย เพิม่เติม ชื่นชม สรุป
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑  
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงความสาํคัญของการทําตนให๎เป็นแบบอยํางที่

ดีแกํผู๎อื่น ภูมิใจ/เหน็คุณคาํของตนเองและผู๎อืน่ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
เพลง 

ศรัทธา 
ศิลปิน: หิน เหล็ก ไฟ /อัลบั้ม Never Say Die 

ไมํม ีก็คงต๎องมสีักวัน 
ความฝันเป็นจริงต๎องทนสู๎ไป 
ไมํนาน เราคงจะได๎สมใจ 
มุํงมั่น ทุํมเทเพียงใดกวําจะไดม๎า 
เส๎นชัย ไมํมาต๎องไปหามนั 
รางวัล มีไว๎ใหค๎นตั้งใจ 
ขวากหนาม ทิ่มแทงก็ผํานพน๎ไป 
โลกนี้ไมมํีอะไรไดม๎างํายดาย 

(ซํ้า) **** ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมา 
 โอกาสของผู้กล้า ศรัทธาไม่มีท้อ 
ที่มา รู๎ดไีมํรู๎ทีไ่ป คนเรามนัเลือกเกิดเองไมํได๎ 
แตํเราเลือกได๎จะเป็นเชํนไร 
เลือกได๎จะทําตามใจด๎วยตัวของเรา 
หลายคน เชื่อในเรื่องโชคชะตา 
บางคนเชื่อมั่นในตัวเอง 
ชีวิต เรากําหนดของเราเอง 
จะแพ๎ชนะไมํเกรงจะสกัเทําไร(ซ้ําทํอนแยก) 
เรื่องราวมากมายที่ทํา ได๎ใจโอบก็หวั่นไหว 
แตํก็มีเหตุผลสําคัญ ให๎บางคนยอมถอดใจ เย....... 
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ใบงาน 
กรณีศึกษา 

อนันต์ ศรีเรือง – จากเซียนซ่ิงมอเตอร์ไซค์สู่โค้ชจักรยานยอดเย่ียม 

สัมภาษณ์ โดย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ 

        อนันต๑ ศรีเรือง เป็นลกูชาวนาแหํง 
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพือ่นๆ เรียกเขาวํา 
เงาะ คนแถวบ๎านมักพูดกนัวํา ไอ๎เงาะมัน
บ๎า ! 
       เด็กชายเงาะเรยีนหนังสือไมํเอาถําน 
สารภาพวําทรมานทุกครั้งทีค่รูให๎ทอํงสูตร
คูณหน๎าหอ๎งเรียนจนแทบอยากฆําตัวตาย 

กวําจะเรียนจบชั้น ม. ๖ ได๎เลือดตาแทบกระเดน็ ไมคํิดจะเรยีนหนังสืออีกตอํไปยํางเข๎าวัย ๒๐ เด็กหนุํมคนนี้
หลงใหลเครือ่งยนต๑ และรูปโฉมของมอเตอร๑ไซค๑จนกลายมาเป็นนกับิดระดับพระกาฬ ตั้งทมีแขํงรถช่ือ “ซา
ไก” ประชันฝีมือไปทั่ว นักซิ่งแถวภาคกลางรู๎จกัชื่อเสียงดี ไมํมีใครกล๎าทาบรัศมี โดยเฉพาะฝมีือการทิ้งโค๎ง
บนทางหลวงด๎วยความเร็วเกิน ๑๐๐ กิโลเมตร/ชั่วโมงเวลานั้น เงาะแหงํทีมซาไกไมํรูจ๎ักความตาย อยําง
เดียวในชีวิตที่รู๎จักคือความมันสุดขีดบนหลังอานมอเตอร๑ไซค๑ที่พุํงทะยานไปข๎างหน๎าด๎วยความเร็วสูงสุด 

       เป็นแชมป์มาได ๎๗ ปีก็ถึงจุดอิม่ตัว จากชีวิตนักซิ่งมอเตอร๑ไซค๑ เงาะบํายหน๎าสูกํารป่ันจักรยานบน
ท๎องถนนแทน จนในที่สุดตดิใจรสชาตขิองการได๎เหงื่อแบบนี้ เลยชักชวนคูหํูชาวเยอรมันตระเวนป่ันจักรยาน
ไปทั่วประเทศ 
        ชั่วขณะนั้น เงาะเริ่มรู๎สกึหดหูํที่เดก็วัยรุํนแถวบ๎าน มั่วสุมเสพยาเสพติด ไมกํ็ซิ่งมอเตอร๑ไซค๑หรือยก
พวกตีกัน เขาจงึเริ่มต๎นชกัชวนเด็กแถวบ๎านทา๎แขํงจักรยาน จนเริ่ม มีเด็กในชุมชนทยอยสมคัรเข๎าทีมป่ัน
จักรยานด๎วย เด็กบางคนมีปัญหาครอบครัวแตกแยก พํอแมํทะเลาะกัน ก็หนีมาขออาศัยอยูกํบัเขาในบ๎านที่
ดัดแปลงเป็นอูํซํอมรถ 
       ทุกวันเขาสอนเดก็ ๑๐ กวาํคนป่ันจักรยานอยํางจริงจัง เพื่อหวังให๎เดก็เหลํานี้หํางไกลยาเสพติด การ
พนัน เหล๎า บุหรี่ หรือเกมออนไลน๑ ไมํนานเดก็ๆ ก็มีโอกาสได๎ลองทดสอบฝีมือเพื่อคัดเลือกเปน็นักกีฬา
เยาวชนตัวแทนของจังหวัด โดยมเีงาะเป็นโค๎ชหรือผู๎ฝึกสอนของทีม ระหวํางเสน๎ทางการแขํงขัน พวกเขาถกู
มองด๎วยสายตาเหยยีดหยาม ดูถูกดูแคลนมาตลอด ตั้งแตํรถจักรยานคันเกํา ชุดนกักีฬาซอมซอํ หนา๎ตาและ
ผมเผ๎ารุงรังของเงาะที่ดอูยาํงไรกไ็มํใชํโค๎ชแนนํอน 
      แตํทมีของเงาะใช๎เวลาเพียงไมํกี่ปีก็สามารถชนะ การแขํงขันคดัเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัด กา๎ว
ขึ้นสูํตัวแทนระดับภาค และกลายเป็นแชมป์จกัรยานเยาวชนของประเทศ ได๎เหรียญทองมานบัครั้งไมํถ๎วน 
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 ลําสุดในการแขํงขันจกัรยาน
ทางไกลนานาชาติก็เข๎าเส๎นชยัเป็น
อันดับ ๑ สร๎างความประหลาดใจ
ให๎แกํคนในวงการกีฬาจํานวนมาก 

       เงาะบอกเคล็ดลับวํา เขา
เพียงฝึกให๎เดก็เหลํานี้รูจ๎ักคดิเป็น 
และการแขํงจักรยานเป็นเพียง 
เครื่องมอืที่จะทาํให๎เด็กเติบโต 
เป็นคนมคีุณภาพในสังคมตอํไป 

ความสําเร็จนี้เองสํงผลให๎ในปี ๒๕๕๑ อนันต๑ ศรีเรือง หรือเงาะ ได๎รับการยกยอํงให๎เป็นผู๎ฝึกสอน
จักรยานถนนยอดเยีย่มของประเทศ ปัจจุบันเดก็ในทีมของเขาอยูํระหวํางเก็บตัวเพื่อคัดเลอืกเป็นตัวแทน
ของประเทศเข๎าแขงํขันกีฬาโอลิมปิกครั้งหน๎า 
         บํายวนัหนึ่ง สารคดี เดนิทางสูํอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เราออกนอกเมอืง ลดัเลาะไปตามคลอง
ชลประทานเข๎าสูํถนนลูกรัง จนมาพบบ๎านเกําๆ ที่ดัดแปลงเป็นอูซํํอมรถ 
เราพบเงาะ–ชายฉกรรจ๑วัยยําง ๔๐ ผูไ๎มกํินเหลา๎ ไมสํูบบุหรี่ กําลงักําชับลูกๆ ของเขาด๎วยสหีนา๎จริงจังวํา
โปรแกรมซ๎อมจกัรยานวันนี้มอีะไรบ๎าง 

       ไมํงํายนักสําหรับคนที่มีรายได๎ไมํมากมายเทําไร ไมํมีองค๑กรใดหนนุชํวย แตํต๎องรับผิดชอบชีวิตเด็ก
นับสิบคนโดยมีจักรยานเป็นเครื่องมือ แม๎จุดเริม่ต๎นเพยีงมุํงหวังให๎เดก็ๆ เป็นคนดี หลีกหนีจากอบายมุข 
หากในที่สุดก็สามารถผลักดันให๎พวกเขากลายเป็นแชมป์นักกีฬาของประเทศ 

 เงาะบอกกับเราวํา เขาเป็นเพยีงคนเปิดประตูให๎เด็กเหลาํนี้เทํานั้น 

ค๎นจาก http://www.sarakadee.com/2009/08/18/anan-sruruang/ วันที9่ มิถุนายน 2556 

เจ๋ง! เอกชัย วรรณแก้ว จิตรกรเพนกวินชายไร้แขน คว้าปริญญาตรี  
ความผิดปกติของรํางกายไมํใชํอุปสรรคที่จะขัดขวางการสร๎างความก๎าวหน๎าให๎ชีวิต อยํางเชํน

เรื่องราวของ เอกชัย วรรณแก๎ว หนุํมไร๎แขนทั้งสองข๎าง แตํเขากลับสามารถสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะได๎
อยํางยอดเยี่ยม และเมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผํานมา ชายหนุํมคนนี้เพิ่งจะคว๎าปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ วิทยาเขตเพาะชําง มาครอบครองได๎สําเร็จ ทางรายการเจาะ
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สัมภาษณ์ โดย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ 

        อนันต๑ ศรีเรือง เป็นลกูชาวนาแหํง 
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพือ่นๆ เรียกเขาวํา 
เงาะ คนแถวบ๎านมักพูดกนัวํา ไอ๎เงาะมัน
บ๎า ! 
       เด็กชายเงาะเรยีนหนังสือไมํเอาถําน 
สารภาพวําทรมานทุกครั้งทีค่รูให๎ทอํงสูตร
คูณหน๎าหอ๎งเรียนจนแทบอยากฆําตัวตาย 

กวําจะเรียนจบชั้น ม. ๖ ได๎เลือดตาแทบกระเดน็ ไมคํิดจะเรยีนหนังสืออีกตอํไปยํางเข๎าวัย ๒๐ เด็กหนุํมคนนี้
หลงใหลเครือ่งยนต๑ และรูปโฉมของมอเตอร๑ไซค๑จนกลายมาเป็นนกับิดระดับพระกาฬ ตั้งทมีแขํงรถช่ือ “ซา
ไก” ประชันฝีมือไปทั่ว นักซิ่งแถวภาคกลางรู๎จกัชื่อเสียงดี ไมํมีใครกล๎าทาบรัศมี โดยเฉพาะฝมีือการทิ้งโค๎ง
บนทางหลวงด๎วยความเร็วเกิน ๑๐๐ กิโลเมตร/ชั่วโมงเวลานั้น เงาะแหงํทีมซาไกไมํรูจ๎ักความตาย อยําง
เดียวในชีวิตที่รู๎จักคือความมันสุดขีดบนหลังอานมอเตอร๑ไซค๑ที่พุํงทะยานไปข๎างหน๎าด๎วยความเร็วสูงสุด 

       เป็นแชมป์มาได ๎๗ ปีก็ถึงจุดอิม่ตัว จากชีวิตนักซิ่งมอเตอร๑ไซค๑ เงาะบํายหน๎าสูกํารป่ันจักรยานบน
ท๎องถนนแทน จนในที่สุดตดิใจรสชาตขิองการได๎เหงื่อแบบนี้ เลยชักชวนคูหํูชาวเยอรมันตระเวนป่ันจักรยาน
ไปทั่วประเทศ 
        ชั่วขณะนั้น เงาะเริ่มรู๎สกึหดหูํที่เดก็วัยรุํนแถวบ๎าน มั่วสุมเสพยาเสพติด ไมกํ็ซิ่งมอเตอร๑ไซค๑หรือยก
พวกตีกัน เขาจงึเริ่มต๎นชกัชวนเด็กแถวบ๎านทา๎แขํงจักรยาน จนเริ่ม มีเด็กในชุมชนทยอยสมคัรเข๎าทีมป่ัน
จักรยานด๎วย เด็กบางคนมีปัญหาครอบครัวแตกแยก พํอแมํทะเลาะกัน ก็หนีมาขออาศัยอยูกํบัเขาในบ๎านที่
ดัดแปลงเป็นอูํซํอมรถ 
       ทุกวันเขาสอนเดก็ ๑๐ กวาํคนป่ันจักรยานอยํางจริงจัง เพื่อหวังให๎เดก็เหลํานี้หํางไกลยาเสพติด การ
พนัน เหล๎า บุหรี่ หรือเกมออนไลน๑ ไมํนานเดก็ๆ ก็มีโอกาสได๎ลองทดสอบฝีมือเพื่อคัดเลือกเปน็นักกีฬา
เยาวชนตัวแทนของจังหวัด โดยมเีงาะเป็นโค๎ชหรือผู๎ฝึกสอนของทีม ระหวํางเสน๎ทางการแขํงขัน พวกเขาถกู
มองด๎วยสายตาเหยยีดหยาม ดูถูกดูแคลนมาตลอด ตั้งแตํรถจักรยานคันเกํา ชุดนกักีฬาซอมซอํ หนา๎ตาและ
ผมเผ๎ารุงรังของเงาะที่ดอูยาํงไรกไ็มํใชํโค๎ชแนนํอน 
      แตํทมีของเงาะใช๎เวลาเพียงไมํกี่ปีก็สามารถชนะ การแขํงขันคดัเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัด กา๎ว
ขึ้นสูํตัวแทนระดับภาค และกลายเป็นแชมป์จกัรยานเยาวชนของประเทศ ได๎เหรียญทองมานบัครั้งไมํถ๎วน 
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 ลําสุดในการแขํงขันจกัรยาน
ทางไกลนานาชาติก็เข๎าเส๎นชยัเป็น
อันดับ ๑ สร๎างความประหลาดใจ
ให๎แกํคนในวงการกีฬาจํานวนมาก 

       เงาะบอกเคล็ดลับวํา เขา
เพียงฝึกให๎เดก็เหลํานี้รูจ๎ักคดิเป็น 
และการแขํงจักรยานเป็นเพียง 
เครื่องมอืที่จะทาํให๎เด็กเติบโต 
เป็นคนมคีุณภาพในสังคมตอํไป 

ความสําเร็จนี้เองสํงผลให๎ในปี ๒๕๕๑ อนันต๑ ศรีเรือง หรือเงาะ ได๎รับการยกยอํงให๎เป็นผู๎ฝึกสอน
จักรยานถนนยอดเยีย่มของประเทศ ปัจจุบันเดก็ในทีมของเขาอยูํระหวํางเก็บตัวเพื่อคัดเลอืกเป็นตัวแทน
ของประเทศเข๎าแขงํขันกีฬาโอลิมปิกครั้งหน๎า 
         บํายวนัหนึ่ง สารคดี เดนิทางสูํอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เราออกนอกเมอืง ลดัเลาะไปตามคลอง
ชลประทานเข๎าสูํถนนลูกรัง จนมาพบบ๎านเกําๆ ที่ดัดแปลงเป็นอูซํํอมรถ 
เราพบเงาะ–ชายฉกรรจ๑วัยยําง ๔๐ ผูไ๎มกํินเหลา๎ ไมสํูบบุหรี่ กําลงักําชับลูกๆ ของเขาด๎วยสหีนา๎จริงจังวํา
โปรแกรมซ๎อมจกัรยานวันนี้มอีะไรบ๎าง 

       ไมํงํายนักสําหรับคนที่มีรายได๎ไมํมากมายเทําไร ไมํมีองค๑กรใดหนนุชํวย แตํต๎องรับผิดชอบชีวิตเด็ก
นับสิบคนโดยมีจักรยานเป็นเครื่องมือ แม๎จุดเริม่ต๎นเพยีงมุํงหวังให๎เดก็ๆ เป็นคนดี หลีกหนีจากอบายมุข 
หากในที่สุดก็สามารถผลักดันให๎พวกเขากลายเป็นแชมป์นักกีฬาของประเทศ 
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ขําวเดํน ซึ่งดําเนินรายการโดยสรยุทธ สุทัศนะจินดา จึงขอพาทุกคนไปรํวมแสดงความยินดีกับเขา ??เอก
ชัย วรรณแก๎ว 

โดยเอกชัย เลําวํา อาจารย๑ที่มหาวิทยาลัยและ
เพื่อน ๆ เรียกเขาวํา มนุษย์เพนกวิน ซึ่งเขา
รู๎สึกวําเป็นคําที่นํารกัดี ไมํได๎คดิวําเป็นปมดอ๎ย
อะไร สํวนครอบครัวกเ็ลี้ยงมาอยาํงปกติ คือ
พยายามให๎เขาหัดดิน้รนชํวยเหลอืตัวเองกอํน 
ถ๎าเห็นวําเขาทําไมไํด๎ก็จะเข๎ามาชํวยทีหลงั  
ซึ่งก็ทําให๎เขาดิ้นรนมาตั้งแตํเดก็  

โดยเฉพาะช่วงพยายามหัดเดินที่เจ็บตัวมาก เวลาล้มไม่มีมือค้ําพื้นไว้เหมือนคนอื่น หน้าก็ฟาดพื้น 
ปากแตก หัวแตกทุกวัน 

ด๎านคุณแมํนพ วรรณแก๎ว คุณแมํของเอกชยั เลําวํา ตอนลูกชายเกิดมาตัวเล็กนิดเดียว หนักไม่
ถึงหนึ่งกิโลกรัม ไม่มีแขนทั้งสองข้าง สํวนขาก็มีงอกมานิดเดียว ใคร ๆ ก็พดูวําไมนํําเลี้ยงรอด แตํสุดทา๎ย
ก็รอดมาได๎ ตอนเลก็ ๆ ลูกชายคนนีเ้ลี้ยงยากมาก เพราะมีโรคภัยไข๎เจ็บรุมเร๎า แตํโชคดีพอโตขึ้นมาหนํอยก็
ไมํป่วยแล๎ว 

“สมัยกํอนเคยคิดวาํถ๎าเราตายไปกอํน เขาจะดแูลตัวเองอยํางไร แตํพอมาตอนนี้เขากลับใช๎
ความสามารถของเขา ออกไปวาดรูปตามงานตาํง ๆ ได๎รายไดม๎าชํวยปลดหนี้ ธ.ก.ส.ให๎แมํ และยังปลูกบ๎าน
หลังใหมํให๎ครอบครัวด๎วย แถมยังสํงเสียเงินใหแ๎มํทุกเดอืนจนใคร ๆ หลายคนพูดกันวํา นี่แหละคนดไีมํได๎
พึ่ง พึ่งคนพกิาร” คุณแมํบอก 

กลับมาถามเอกชยัเรื่องการวาดภาพบ๎าง เขาเลาํวํา ได๎ฝกึวาดภาพด๎วยตัวเอง โดยใช๎เท๎าคีบกิง่ไม๎
บ๎าง ไม๎เสียบลูกชิ้นบ๎าง ลองขีด ๆ เขยีน ๆ บนพื้นดินดู จากนั้นก็ได๎มีโอกาสเข๎าเรียนหนังสอืเหมือนเด็กคน
อื่น ๆ แตกํ็เกือบจะไมไํด๎เรียนเหมือนกัน เพราะผู๎อํานวยการโรงเรียนไมํรับเขาเข๎าเรียน เนือ่งจากเหน็วําเป็น
คนพกิาร แตํสุดท๎าย เขาก็ได๎เข๎าเรียนในโรงเรยีนเพราะพํอและแมํไปติดตอํเจ๎าหน๎าที่ระดับจังหวัด จนได๎เขา๎
เรียนในที่สดุ 
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 ลําสุดในการแขํงขันจกัรยาน
ทางไกลนานาชาติก็เข๎าเส๎นชยัเป็น
อันดับ ๑ สร๎างความประหลาดใจ
ให๎แกํคนในวงการกีฬาจํานวนมาก 

       เงาะบอกเคล็ดลับวํา เขา
เพียงฝึกให๎เดก็เหลํานี้รูจ๎ักคดิเป็น 
และการแขํงจักรยานเป็นเพียง 
เครื่องมอืที่จะทาํให๎เด็กเติบโต 
เป็นคนมคีุณภาพในสังคมตอํไป 

ความสําเร็จนี้เองสํงผลให๎ในปี ๒๕๕๑ อนันต๑ ศรีเรือง หรือเงาะ ได๎รับการยกยอํงให๎เป็นผู๎ฝึกสอน
จักรยานถนนยอดเยีย่มของประเทศ ปัจจุบันเดก็ในทีมของเขาอยูํระหวํางเก็บตัวเพื่อคัดเลอืกเป็นตัวแทน
ของประเทศเข๎าแขงํขันกีฬาโอลิมปิกครั้งหน๎า 
         บํายวนัหนึ่ง สารคดี เดนิทางสูํอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เราออกนอกเมอืง ลดัเลาะไปตามคลอง
ชลประทานเข๎าสูํถนนลูกรัง จนมาพบบ๎านเกําๆ ที่ดัดแปลงเป็นอูซํํอมรถ 
เราพบเงาะ–ชายฉกรรจ๑วัยยําง ๔๐ ผูไ๎มกํินเหลา๎ ไมสํูบบุหรี่ กําลงักําชับลูกๆ ของเขาด๎วยสหีนา๎จริงจังวํา
โปรแกรมซ๎อมจกัรยานวันนี้มอีะไรบ๎าง 

       ไมํงํายนักสําหรับคนที่มีรายได๎ไมํมากมายเทําไร ไมํมีองค๑กรใดหนนุชํวย แตํต๎องรับผิดชอบชีวิตเด็ก
นับสิบคนโดยมีจักรยานเป็นเครื่องมือ แม๎จุดเริม่ต๎นเพยีงมุํงหวังให๎เดก็ๆ เป็นคนดี หลีกหนีจากอบายมุข 
หากในที่สุดก็สามารถผลักดันให๎พวกเขากลายเป็นแชมป์นักกีฬาของประเทศ 
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       หลังจากเรยีนจบอนุปริญญาตรี ที่วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครสวรรค๑แล๎ว เอกชัย กไ็ด๎รับคําแนะนําจาก
อาจารย๑ทํานหนึ่งใหไ๎ปเรียนตอํที่โรงเรียนเพาะชําง เพื่อจะ
ได๎เรียนศิลปะตามที่เขาชื่นชอบ เอกชยั จึงลองไปสอบที่
โรงเรียนเพาะชําง แตํเขาสอบไมํตดิ โชคดทีี่เจออาจารย๑
ทํานหนึง่ใหค๎วามเมตตากรุณา เสนอเรื่องตํอโรงเรียน เขา
จึงได๎เรียนตํอที่โรงเรียนเพาะชาํง 

เมื่อถามวําการเรียนเพาะชํางยากไหม จิตรกรไร๎แขน 
ยอมรับวํา ยากมากแตกํ็ต๎องเรียน เพราะอยากลบคําสบ
ประมาทของหลาย ๆ คนที่เคยพดูกับพอํแมํไวว๎ํา จะสํงเขา
มาเรียนทําไมเรียนไปก็ไมํจบ จบไปก็ไมํมีงานทํา คนอยาํง
นี้ใครเขา 

จะเอาไปทาํอะไร แตํแมํก็พยายามใหก๎ําลังใจ บอกให๎เราพยายามมาโดยตลอด ซึ่งเป็นแรงกระตุ๎นให๎เรา
สามารถทาํไดส๎ําเร็จ 
        “เราต้องทํามากกว่าคนอื่น เช่นคนอื่นทําสองช่ัวโมงเราต้องทํามากกว่านั้น เพราะศักยภาพเรา
มีจํากัด” เอกชัย บอก 

        เทคนคิสํวนตัวในการวาดภาพของเอกชัย ก็คอืการพลิกภาพเขียนกลับฟ้ากลับดิน เพราะบางครั้ง
ภาพมีขนาดใหญํเกินความสงูของเขา เขาก็ต๎องวาดภาพชํวงลํางให๎เสร็จเสียกํอน จึงคํอยหมุนพลิกภาพ
ด๎านบนกลับลงมาวาดภาพในลักษณะกลับหัว ซึ่งถือวํายาก เพราะต๎องจาํเฉดสี จําทุกอยํางใหไ๎ด๎ ภาพจึงจะ
ปะติดปะตํอเป็นภาพเดียวกนั และจากประสบการณ๑รวมทั้งการฝึกฝน ก็ทําให๎เขาสามารถเขยีนภาพไดด๎๎วย
การใช๎ทั้งเท๎า ปาก คอ และยงันําเทคนคิเหลํานีไ้ปสอนเด็ก ๆ พิการ ทีม่ีใจรักการวาดภาพอีกดว๎ย 

เอกชัย บอกวํา บางครั้งเขาก็ทอ๎ ซึ่งถา๎ท๎อก็หยดุ แตํพอหายเหนื่อยแล๎วก็กลับมาเขียนใหม ํคอื
เหนื่อยได๎แตํไมํหยุด มีแรงต๎องเขยีนตํอ ทุกคนต๎องมีวันทีห่มดกําลังใจ แตํเราต๎องคิดวําจะเอากําลังใจของเรา
กลับคืนมาไดอ๎ยํางไร ที่ผํานมา เขาไมํเคยตอํวําตํอขานโชคชะตาฟ้าดิน เพราะเราเลอืกเกดิไมไํด๎ แตํเรา
เลือกทําได ๎

ในอนาคต เอกชัย วาดฝันไว๎วํา อยากเปิดโรงเรยีนสอนศิลปะ แตํตอนนี้คงขอให๎ตัวเองมงีานทาํเป็น
หลักเป็นแหลํงเสยีกอํน ซึ่งเขาอยากทําอะไรกไ็ด๎ที่เขาสามารถทําใหไ๎ด๎อยํางเตม็ที่ เชํน สอนศิลปะ เป็นครู
ศิลปะ ไมํอยากให๎ใครจ๎างเขาเพราะความสงสาร อยากให๎จา๎งด๎วยความสามารถมากกวํา เพราะอยากให๎คน
เห็นคุณคาํในตัวของเขาจริง ๆ อยํางเชํนหากใครจ๎างให๎เขาวาดภาพ เขาจะไมํเก็บเงนิกํอน 
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ขําวเดํน ซึ่งดําเนินรายการโดยสรยุทธ สุทัศนะจินดา จึงขอพาทุกคนไปรํวมแสดงความยินดีกับเขา ??เอก
ชัย วรรณแก๎ว 

โดยเอกชัย เลําวํา อาจารย๑ที่มหาวิทยาลัยและ
เพื่อน ๆ เรียกเขาวํา มนุษย์เพนกวิน ซึ่งเขา
รู๎สึกวําเป็นคําที่นํารกัดี ไมํได๎คดิวําเป็นปมดอ๎ย
อะไร สํวนครอบครัวกเ็ลี้ยงมาอยาํงปกติ คือ
พยายามให๎เขาหัดดิน้รนชํวยเหลอืตัวเองกอํน 
ถ๎าเห็นวําเขาทําไมไํด๎ก็จะเข๎ามาชํวยทีหลงั  
ซึ่งก็ทําให๎เขาดิ้นรนมาตั้งแตํเดก็  

โดยเฉพาะช่วงพยายามหัดเดินที่เจ็บตัวมาก เวลาล้มไม่มีมือค้ําพื้นไว้เหมือนคนอื่น หน้าก็ฟาดพื้น 
ปากแตก หัวแตกทุกวัน 

ด๎านคุณแมํนพ วรรณแก๎ว คุณแมํของเอกชยั เลําวํา ตอนลูกชายเกิดมาตัวเล็กนิดเดียว หนักไม่
ถึงหนึ่งกิโลกรัม ไม่มีแขนทั้งสองข้าง สํวนขาก็มีงอกมานิดเดียว ใคร ๆ ก็พดูวําไมนํําเลี้ยงรอด แตํสุดทา๎ย
ก็รอดมาได๎ ตอนเลก็ ๆ ลูกชายคนนีเ้ลี้ยงยากมาก เพราะมีโรคภัยไข๎เจ็บรุมเร๎า แตํโชคดีพอโตขึ้นมาหนํอยก็
ไมํป่วยแล๎ว 

“สมัยกํอนเคยคิดวาํถ๎าเราตายไปกอํน เขาจะดแูลตัวเองอยํางไร แตํพอมาตอนนี้เขากลับใช๎
ความสามารถของเขา ออกไปวาดรูปตามงานตาํง ๆ ได๎รายไดม๎าชํวยปลดหนี้ ธ.ก.ส.ให๎แมํ และยังปลูกบ๎าน
หลังใหมํให๎ครอบครัวด๎วย แถมยังสํงเสียเงินใหแ๎มํทุกเดอืนจนใคร ๆ หลายคนพูดกันวํา นี่แหละคนดไีมํได๎
พึ่ง พึ่งคนพกิาร” คุณแมํบอก 

กลับมาถามเอกชยัเรื่องการวาดภาพบ๎าง เขาเลาํวํา ได๎ฝกึวาดภาพด๎วยตัวเอง โดยใช๎เท๎าคีบกิง่ไม๎
บ๎าง ไม๎เสียบลูกชิ้นบ๎าง ลองขีด ๆ เขยีน ๆ บนพื้นดินดู จากนั้นก็ได๎มีโอกาสเข๎าเรียนหนังสอืเหมือนเด็กคน
อื่น ๆ แตกํ็เกือบจะไมไํด๎เรียนเหมือนกัน เพราะผู๎อํานวยการโรงเรียนไมํรับเขาเข๎าเรียน เนือ่งจากเหน็วําเป็น
คนพกิาร แตํสุดท๎าย เขาก็ได๎เข๎าเรียนในโรงเรยีนเพราะพํอและแมํไปติดตอํเจ๎าหน๎าที่ระดับจังหวัด จนได๎เขา๎
เรียนในที่สดุ 
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 ลําสุดในการแขํงขันจกัรยาน
ทางไกลนานาชาติก็เข๎าเส๎นชยัเป็น
อันดับ ๑ สร๎างความประหลาดใจ
ให๎แกํคนในวงการกีฬาจํานวนมาก 

       เงาะบอกเคล็ดลับวํา เขา
เพียงฝึกให๎เดก็เหลํานี้รูจ๎ักคดิเป็น 
และการแขํงจักรยานเป็นเพียง 
เครื่องมอืที่จะทาํให๎เด็กเติบโต 
เป็นคนมคีุณภาพในสังคมตอํไป 

ความสําเร็จนี้เองสํงผลให๎ในปี ๒๕๕๑ อนันต๑ ศรีเรือง หรือเงาะ ได๎รับการยกยอํงให๎เป็นผู๎ฝึกสอน
จักรยานถนนยอดเยีย่มของประเทศ ปัจจุบันเดก็ในทีมของเขาอยูํระหวํางเก็บตัวเพื่อคัดเลอืกเป็นตัวแทน
ของประเทศเข๎าแขงํขันกีฬาโอลิมปิกครั้งหน๎า 
         บํายวนัหนึ่ง สารคดี เดนิทางสูํอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เราออกนอกเมอืง ลดัเลาะไปตามคลอง
ชลประทานเข๎าสูํถนนลูกรัง จนมาพบบ๎านเกําๆ ที่ดัดแปลงเป็นอูซํํอมรถ 
เราพบเงาะ–ชายฉกรรจ๑วัยยําง ๔๐ ผูไ๎มกํินเหลา๎ ไมสํูบบุหรี่ กําลงักําชับลูกๆ ของเขาด๎วยสหีนา๎จริงจังวํา
โปรแกรมซ๎อมจกัรยานวันนี้มอีะไรบ๎าง 

       ไมํงํายนักสําหรับคนที่มีรายได๎ไมํมากมายเทําไร ไมํมีองค๑กรใดหนนุชํวย แตํต๎องรับผิดชอบชีวิตเด็ก
นับสิบคนโดยมีจักรยานเป็นเครื่องมือ แม๎จุดเริม่ต๎นเพยีงมุํงหวังให๎เดก็ๆ เป็นคนดี หลีกหนีจากอบายมุข 
หากในที่สุดก็สามารถผลักดันให๎พวกเขากลายเป็นแชมป์นักกีฬาของประเทศ 

 เงาะบอกกับเราวํา เขาเป็นเพยีงคนเปิดประตูให๎เด็กเหลาํนี้เทํานั้น 

ค๎นจาก http://www.sarakadee.com/2009/08/18/anan-sruruang/ วันที9่ มิถุนายน 2556 

เจ๋ง! เอกชัย วรรณแก้ว จิตรกรเพนกวินชายไร้แขน คว้าปริญญาตรี  
ความผิดปกติของรํางกายไมํใชํอุปสรรคที่จะขัดขวางการสร๎างความก๎าวหน๎าให๎ชีวิต อยํางเชํน

เรื่องราวของ เอกชัย วรรณแก๎ว หนุํมไร๎แขนทั้งสองข๎าง แตํเขากลับสามารถสร๎างสรรค๑ผลงานทางศิลปะได๎
อยํางยอดเยี่ยม และเมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผํานมา ชายหนุํมคนนี้เพิ่งจะคว๎าปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ วิทยาเขตเพาะชําง มาครอบครองได๎สําเร็จ ทางรายการเจาะ
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       หลังจากเรยีนจบอนุปริญญาตรี ที่วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครสวรรค๑แล๎ว เอกชัย กไ็ด๎รับคําแนะนําจาก
อาจารย๑ทํานหนึ่งใหไ๎ปเรียนตอํที่โรงเรียนเพาะชําง เพื่อจะ
ได๎เรียนศิลปะตามที่เขาชื่นชอบ เอกชยั จึงลองไปสอบที่
โรงเรียนเพาะชําง แตํเขาสอบไมํตดิ โชคดทีี่เจออาจารย๑
ทํานหนึง่ใหค๎วามเมตตากรุณา เสนอเรื่องตํอโรงเรียน เขา
จึงได๎เรียนตํอที่โรงเรียนเพาะชาํง 

เมื่อถามวําการเรียนเพาะชํางยากไหม จิตรกรไร๎แขน 
ยอมรับวํา ยากมากแตกํ็ต๎องเรียน เพราะอยากลบคําสบ
ประมาทของหลาย ๆ คนที่เคยพดูกับพอํแมํไวว๎ํา จะสํงเขา
มาเรียนทําไมเรียนไปก็ไมํจบ จบไปก็ไมํมีงานทํา คนอยาํง
นี้ใครเขา 

จะเอาไปทาํอะไร แตํแมํก็พยายามใหก๎ําลังใจ บอกให๎เราพยายามมาโดยตลอด ซึ่งเป็นแรงกระตุ๎นให๎เรา
สามารถทาํไดส๎ําเร็จ 
        “เราต้องทํามากกว่าคนอื่น เช่นคนอื่นทําสองช่ัวโมงเราต้องทํามากกว่านั้น เพราะศักยภาพเรา
มีจํากัด” เอกชัย บอก 

        เทคนคิสํวนตัวในการวาดภาพของเอกชัย ก็คอืการพลิกภาพเขียนกลับฟ้ากลับดิน เพราะบางครั้ง
ภาพมีขนาดใหญํเกินความสงูของเขา เขาก็ต๎องวาดภาพชํวงลํางให๎เสร็จเสียกํอน จึงคํอยหมุนพลิกภาพ
ด๎านบนกลับลงมาวาดภาพในลักษณะกลับหัว ซึ่งถือวํายาก เพราะต๎องจาํเฉดสี จําทุกอยํางใหไ๎ด๎ ภาพจึงจะ
ปะติดปะตํอเป็นภาพเดียวกนั และจากประสบการณ๑รวมทั้งการฝึกฝน ก็ทําให๎เขาสามารถเขยีนภาพไดด๎๎วย
การใช๎ทั้งเท๎า ปาก คอ และยงันําเทคนคิเหลํานีไ้ปสอนเด็ก ๆ พิการ ทีม่ีใจรักการวาดภาพอีกดว๎ย 

เอกชัย บอกวํา บางครั้งเขาก็ทอ๎ ซึ่งถา๎ท๎อก็หยดุ แตํพอหายเหนื่อยแล๎วก็กลับมาเขียนใหม ํคอื
เหนื่อยได๎แตํไมํหยุด มีแรงต๎องเขยีนตํอ ทุกคนต๎องมีวันทีห่มดกําลังใจ แตํเราต๎องคิดวําจะเอากําลังใจของเรา
กลับคืนมาไดอ๎ยํางไร ที่ผํานมา เขาไมํเคยตอํวําตํอขานโชคชะตาฟ้าดิน เพราะเราเลอืกเกดิไมไํด๎ แตํเรา
เลือกทําได ๎

ในอนาคต เอกชัย วาดฝันไว๎วํา อยากเปิดโรงเรยีนสอนศิลปะ แตํตอนนี้คงขอให๎ตัวเองมงีานทาํเป็น
หลักเป็นแหลํงเสยีกอํน ซึ่งเขาอยากทําอะไรกไ็ด๎ที่เขาสามารถทําใหไ๎ด๎อยํางเตม็ที่ เชํน สอนศิลปะ เป็นครู
ศิลปะ ไมํอยากให๎ใครจ๎างเขาเพราะความสงสาร อยากให๎จา๎งด๎วยความสามารถมากกวํา เพราะอยากให๎คน
เห็นคุณคาํในตัวของเขาจริง ๆ อยํางเชํนหากใครจ๎างให๎เขาวาดภาพ เขาจะไมํเก็บเงนิกํอน 
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        แตํจะวาดภาพให๎เสร็จแล๎วสํงไปให๎ดู ถา๎
พอใจก็ซื้อ ถา๎ไมพํอใจไมซํื้อก็ไมเํป็นไร เขากจ็ะ
เก็บภาพไว๎เอง นั่นเพราะไมํอยากใหใ๎ครซือ้
ภาพเพราะสงสารตัวเขา 

        ด๎านคุณแมํ ก็บอกวํารกัลูกชายคนนีม้าก
ที่สุด และไมํเคยนึกไมํเคยฝันมากอํนเลยวําจะมี
วันนี้ คือวนัที่เขาสามารถเรียนจบปริญญาตรไีด๎
สําเร็จ คุณแมพํูดจบ เอกชัยก็ได๎เดินมากม๎ลง
กราบคุณแมํเป็นครั้งแรก และกลําวขอบคุณแมํ
ที่ทําให๎เขามีวันนี้ และเป็นกําลงัใจใหม๎าโดย
ตลอด 

       สดุท๎าย เอกชัย ยังได๎ฝากถึงทุกคนที่
อาจจะกําลังหมดแรง และท๎อถอยอยูํวํา “ผมคง
เป็นตัวอย่างให้คนอีกหลายคน ผมคิดว่า
โอกาสของคนมันมีอยู่ แล้วแต่ว่าเราจะ
ไขว่คว้ามันยังไง ผมว่าปีหนึ่ง 365 วัน วัน
หนึ่งมันต้องมีวันของเรา ถ้าเราไม่ท้อไม่
ถอยไปเสียก่อน” 

ค๎นจาก http://news.tlcthai.com/news/26074.html วันที9่ มิถุนายน 2556 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
กากับนกยูง 

กาตัวหนึ่งรู๎สึกไมํพอใจที่ตนเองเกิดมามขีนสีดําทําให๎รํางของมันไร๎ความงดงาม เมื่อรู๎วําทุกวันนกยูง
จะไซ๎ขนออกทิ้งมันจึงไปเก็บมาแซมขนของตน เพื่อนๆของการู๎สึกแปลกใจจึงพากันสอบถามด๎วยความ
สงสัย“เจ๎าจะเลิกเป็นกาแล๎วหรือ” เพื่อนที่สนิทที่สุดของมันเอํยถาม“ใชํ..ใครจะอยากเป็นนก ที่ต๎อยต่ําไร๎ขน
อันสวยงามอยํางพวกเจ๎า” คําตอบของกาทําให๎เพื่อนๆของมันไมํพอใจขับไลํออกจากฝูงแทนที่จะสํานึกตัว
เจ๎ากากลับทะนงตนคิดวําเวลานี้ขนสองมันสวยงามเทียมเทํากับพวกนกยูงจึงไปปะปนอยูํในฝูง นกยูงเห็น
ความไมํเจียมตัวของกา จึงตํางก็พาหัวเราะเยาะและรุมจิกตีด๎วยความหมั่นไส๎ที่กาคิดจะเทียบช้ันกับพวกตน
“ไปให๎พ๎นนะเจ๎านกอัปลักษณ๑” นกยุงพากันขับไลํ กาพารํางอันสะบักสะบอมกลับไปที่ฝูงของตนแตํก็ไมํมีใคร
ยอมคบหาสมาคมด๎วย มันอยูํในฝูงกาก็ไมํได๎ ไปอยูํในฝูงนกยุงก็ถูกรังเกียจ สุดท๎ายจึงต๎องไปอยูํตามลําพัง
ตัวเดียว 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงพอใจในสิ่งที่ตนมอียูํ ไมฉํกฉวยของผู๎อืน่ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 9 จุดดี จุดด้อย และการพัฒนาตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17   ลมใต้ปีก  เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญทีจ่ะต๎องตอบแทนบุคคลที่มพีระคุณได ๎

2. เนื้อหา
ลมใต๎ปีกหรือการเกือ้กูลของบุคคลรอบขา๎งในชวีิตของลูกเสอืเป็นสํวนสาํคัญทีท่ําให๎ลกูเสือมีชวีิตมา

ได๎จนถึงวันนี้หรือตอํไปในวันหน๎า การตระหนักรู๎ถึงคุณคําของคนหรือสิง่รอบตัวที่เอื้อเฟื้อชีวิตของลูกเสือจะ
ทําให๎ลูกเสือได๎ใช๎เวลาและโอกาสที่มีตอบแทนผู๎มีพระคุณเหลํานั้นอยํางออํนนอ๎ม 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงานกรณีตัวอยําง “ในหลวง” และ “เจ๎าปุย สุนขัฮีโรํ” 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู ๎

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําเข๎าสูํบทเรยีนถึงเรื่องลมใตปี๎กเครื่องบินทีม่ีสํวนชํวยพยุงเครื่องบินให๎บินได๎
ดี เชํนเดียวกับคนทีส่นับสนนุชีวิตของลกูเสือ มสีํวนกับชีวิตของลูกเสือคนที่ลูกเสือมักนกึถึงเปน็คนแรกเวลา
มีความทุกข๑ใจ คนที่เอือ้เฟือ้การมีชีวิตของลกูเสือ ไมํวําโดยตรงหรือออ๎ม และให๎ผู๎กํากับเลาํกรณีตัวอยํางใน
หลวงประกอบภาพพระราชกรณียกจิ 

2) แบํงหมูํลูกเสือเพื่อปฏิบัติกิจกรรมแบํงปันประสบการณ๑ตรงของตนในกลุมํยํอย และ
เลือกประสบการณ๑ของสมาชิกที่มคีวามประทับใจมากที่สุดมา 1 เรือ่ง เพื่อนาํเสนอในที่ประชุม 

3) ผู๎แทนหมูํนําเสนอ ผูก๎ํากับลกูเสือนําอภิปราย เพิ่มเติม ชื่นชม สรุป
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ “น้ําพระทัยในหลวง” 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ ตระหนักรู๎ถึงคุณคําของผู๎มีพระคุณตํอลูกเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 
เพลง 

สายฝน 
ทํานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ภมูิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง: พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจา๎จักรพันธ๑เพ็ญศิริ 

เมื่อลมฝนบนฟ้ามาลิ่ว 
ต๎นไมพ๎ลิ้วลูํกิ่งใบ 
เหมือนจะเอนรากคลอนถอนไป 
แตํเหลําไมย๎ิ่งกลับงาม 

พระพรหมทํานบันดาลให๎ฝนหลั่ง 
เพื่อประทังชีวิตมิทราม 
น้ําทิพย๑สาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวงาม 
ทั่วเขตคามชุํมธารา 

สาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวทุํง 
แดดทอรุ๎งอราํมตา 
รุ๎งเลื่อมลายพรํางพรายนภา 
ยามเมื่อฝนมาแตํไกล  

พระพรหมชํวยอํานวยให๎ชื่นฉ่ํา 
เพื่อจะนาํดับความร๎อนใจ 
น้ําฝนหลั่งลงมาจากฟา้แดนไกล 
พืชพรรณไม๎ชื่นยนืยง 
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หน่วยที่ 9 จุดดี จุดด้อย และการพัฒนาตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17   ลมใต้ปีก  เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญทีจ่ะต๎องตอบแทนบุคคลที่มพีระคุณได ๎

2. เนื้อหา
ลมใต๎ปีกหรือการเกือ้กูลของบุคคลรอบขา๎งในชวีิตของลูกเสอืเป็นสํวนสาํคัญทีท่ําให๎ลกูเสือมีชวีิตมา

ได๎จนถึงวันนี้หรือตอํไปในวันหน๎า การตระหนักรู๎ถึงคุณคําของคนหรือสิง่รอบตัวที่เอื้อเฟื้อชีวิตของลูกเสือจะ
ทําให๎ลูกเสือได๎ใช๎เวลาและโอกาสที่มีตอบแทนผู๎มีพระคุณเหลํานั้นอยํางออํนนอ๎ม 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงานกรณีตัวอยําง “ในหลวง” และ “เจ๎าปุย สุนขัฮีโรํ” 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑   

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู ๎

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําเข๎าสูํบทเรยีนถึงเรื่องลมใตปี๎กเครื่องบินทีม่ีสํวนชํวยพยุงเครื่องบินให๎บินได๎
ดี เชํนเดียวกับคนทีส่นับสนนุชีวิตของลกูเสือ มสีํวนกับชีวิตของลูกเสือคนที่ลูกเสือมักนกึถึงเปน็คนแรกเวลา
มีความทุกข๑ใจ คนที่เอือ้เฟือ้การมีชีวิตของลกูเสือ ไมํวําโดยตรงหรือออ๎ม และให๎ผู๎กํากับเลาํกรณีตัวอยํางใน
หลวงประกอบภาพพระราชกรณียกจิ 

2) แบํงหมูํลูกเสือเพื่อปฏิบัติกิจกรรมแบํงปันประสบการณ๑ตรงของตนในกลุมํยํอย และ
เลือกประสบการณ๑ของสมาชิกที่มคีวามประทับใจมากที่สุดมา 1 เรือ่ง เพื่อนาํเสนอในที่ประชุม 

3) ผู๎แทนหมูํนําเสนอ ผูก๎ํากับลกูเสือนําอภิปราย เพิ่มเติม ชื่นชม สรุป
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ “น้ําพระทัยในหลวง” 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ ตระหนักรู๎ถึงคุณคําของผู๎มีพระคุณตํอลูกเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 
เพลง 

สายฝน 
ทํานอง: พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ภมูิพลอดุลยเดช 
คําร๎อง: พระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจา๎จักรพันธ๑เพ็ญศิริ 

เมื่อลมฝนบนฟ้ามาลิ่ว 
ต๎นไมพ๎ลิ้วลูํกิ่งใบ 
เหมือนจะเอนรากคลอนถอนไป 
แตํเหลําไมย๎ิ่งกลับงาม 

พระพรหมทํานบันดาลให๎ฝนหลั่ง 
เพื่อประทังชีวิตมิทราม 
น้ําทิพย๑สาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวงาม 
ทั่วเขตคามชุํมธารา 

สาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวทุํง 
แดดทอรุ๎งอราํมตา 
รุ๎งเลื่อมลายพรํางพรายนภา 
ยามเมื่อฝนมาแตํไกล  

พระพรหมชํวยอํานวยให๎ชื่นฉ่ํา 
เพื่อจะนาํดับความร๎อนใจ 
น้ําฝนหลั่งลงมาจากฟา้แดนไกล 
พืชพรรณไม๎ชื่นยนืยง 
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พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงของปวงชน
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เจ้าปุย สุนัขฮีโร่ 

คณะศิลปศาสตร๑และศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลยัหาดใหญํ 

พาดหัวขําวเป็น Talk of The Town สําหรับเจา๎ปุย อายุ 2 ปี สุนัขพนัธุ๑บางแก๎วผสมพันธุ๑ไทยเพศผู๎ ซึ่งคาบ
ถุงวิ่งมาจากปากซอยเอามาวางไว๎ในบ๎าน กอํนสํงเสียงเหําให๎เจ๎าของบ๎านรับรู๎ และเปิดถุงออกดูพบเป็นเด็ก
ทารกแรกเกดิยังมีชีวิตอยูํ แล๎วแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ใหร๎ีบนําตัวทารกสํงโรงพยาบาล จึงทําให๎ทารกไดร๎ับความ
ปลอดภัยด๎วยแล๎ว หากจะคาดเดาเป็นวํา เจ๎าปุย สุนขัพันธุ๑บางแก๎วแสนรู๎นี้ คงจะมีความรู๎สึกรกัเด็ก ด๎วย
เพราะอุปนิสยัดีของเจา๎ปุย ซึ่งเจ๎าของสุนขัยืนยนั หรืออาจเป็นเพราะเหตุปัจจยัแหํงผลบุญของทารก แตํ
กระนั้นคงต๎องรํวมรู๎สกึชื่นชมกับปรากฏการณ๑ของเจ๎าปุยเป็นพิเศษในกรณีนี ้

        พระนครศรีอยุธยา -ผกก.ทําเรือ นําทีมพบเจ๎าของ “เจ๎าปุย สุนัขฮีโรํ” หาหลกัฐานคนใจร๎ายนําเด็ก
ทารกมาทิ้ง ยนัตามคนใจร๎ายมาดําเนินคดีใหไ๎ด๎ ด๎าน นอภ.ทําเรือ พร๎อมนายกกิ่งกาชาดฯ ติดเหรียญให๎ 
“เจ๎าปุย สุนัขฮีโรํ” เผยขณะที่มคีนใจบุญขอรับหนูน๎อยเป็นลกูบุญธรรมแล๎วหลายราย พร๎อมตัง้ 2 ชื่อ “สุธิ
รักษ๑” และ “พบพันธ๑บุญ” ให๎ประชาชนรํวมเลือก  

       วันนี้ (4 มิ.ย.) พ.ต.อ.จิตเกษม สนขาํ ผกก.สภ.ทําเรือ พร๎อมเจ๎าหน๎าที่ตํารวจชุดสืบสวน สภ.ทําเรือ ได๎
เดินทางไปที่บ๎านนายกาํเหนดิ ทองมาก อายุ 39 ปี นางภมุรัตน๑ ทองมาก อายุ 35 ปี สองสามภีรรยา และ 
ด.ญ.สุดารัตน๑ หรือน๎องแนน ทองมา อาย ุ12 ปีบุตร นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนทําเรือนิตยานกุลู ที่บ๎านเลขที ่
87 ม.1 ต.ศาลาลอย อ.ทําเรือ จ.พระนครศรีอยธุยา ซึ่งเป็นเจ๎าของสนุัขฮีโรํ เพศผู๎ช่ือ “ปุย” ที่ชํวยชีวิตทารก
แรกเกิดถูกมนุษย๑ใจร๎ายนํามาทิ้งกองขยะจนรอดชีวิตเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผํานมา โดยเมื่อเดนิทางไปถึง 
พ.ต.อ.จิตเกษม สนขํา ผกก.สภ.ทําเรือ ไดใ๎ห๎ น๎องแนน ชํวยชี้จดุที่พบเด็กทารกบริเวณบันไดบ๎านที่ เจ๎าปุย 
คาบถุงสีดําที่มีเด็กทารกแรกเกดิมาวางไว๎ 
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       พ.ต.อ.จิตเกษม เปิดเผยวํา ได๎มาดูและสอบถามพอํแมํของเดก็ถึงรายละเอียดตาํงๆ ในชํวงที่พบเด็ก 
และดูจากนอ๎งแนน ที่ได๎ชี้จดุที่สุนขันั่งเฝา้ถุงพลาสติกดูแล๎วนําจะมีคนที่นําถงุทารกแรกเกิดมาวางทิ้งไว๎ 
อาจจะเข๎ามาทางหลังบ๎านซึง้เป็นป่า และบังเอญิสุนัขไปพบแล๎วคาบมา หรืออาจจะมีคนนํามาวางทิ้งไว๎ที่
บันไดบ๎านแล๎วสุนขัเห็นจึงได๎มานั่งเฝ้าเพือ่ป้องกันไมํให๎สนุัขตัวอื่นมากัด สํวนในเรื่องคดไีด๎สั่งการให๎ชุด
สืบสวนออกหาขําวใหไ๎ด๎มากที่สดุเพือ่ความกระจํางในเรื่องนี้ ประกอบกับไดส๎อบถามชาวบ๎านวํามีผู๎ได๎ยนิ
เสียงเหาํของสุนัขในชํวงตี 4 กวําๆ หรอืไมอํยํางไร ซึ่งทางเจ๎าหน๎าทีจ่ะต๎องหาตัวผ๎ูกระทําผิดให๎ได๎ เพราะ
เป็นคดีอาญา 

       ด๎านนายกําเหนิด เจ๎าของสุนขั เปิดเผยวาํ ได๎ปรึกษากับครอบครัวและพํอแมํแล๎ว ยินดทีี่จะรับเด็กไว๎
เลี้ยง เพราะเชือ่วําเด็กมีบุญจะสํงเสริมใหค๎รอบครัวของตนมีความเจริญได๎ และรู๎สึกสงสารเด็กมาก สํวนที่มี
คนพูดถงึเกี่ยวกับลูกสาวตํางๆ นานา คนในครอบครัวของตนรู๎ดีวําลูกสาวตนประพฤติตัวอยาํงไร ที่ผํานมา 
ลูกสาวของตนเป็นคนดี ชํวยเหลือพอํแมํทาํงาน ตั้งใจเรียน อยูํกับพอํแมํตลอดเวลา ตนพรอ๎มที่จะให๎ความ
รํวมมือเพือ่ความกระจาํงของลูกสาว 

       “คนเราตํางจิตตํางใจยํอมพูดกันไปเรื่อย ผมไมํติดใจหรอก สู๎เอาเวลาไปทํามาหากินดกีวํา และเลี้ยงเจ๎า
ปุย เพราะเป็นสนุัขทีฉ่ลาด และจิตใจดี เพียงแตํเจ๎าปุยนั่งเฝ้าถุงพลาสตกิถือวําเป็นฮีโรํแล๎ว หากเป็นสุนขัอื่น
เห็นอาจจะกดักินก็เป้นได๎” นายกําเหนิด กลําว 

        ต่อมา ในช่วงบ่าย นายวิทิต ปิ่นนิกร นายอําเภอท่าเรือ นางศศิธร ปิ่นนิกร นายกก่ิงกาชาด
อําเภอท่าเรือพร้อมคณะได้เดินทางมาที่บ้านครอบครวัของสุนัขฮีโร่ พร้อมมอบใบประกาศ
เกียรติยศให้แก่เจ้าปุย สุนัขฮีโร่ ที่ช่วยชีวิตเด็กทารกแรกเกิดไว้ได้ พร้อมกับติดล็อกเก็ตที่คอให้เจ้า
ปุย  

       นายวิทิต เปิดเผยวํา ได๎ตรวจสอบไปที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา ที่รักษาเด็กทราบวํา อาการของ
เด็กปลอดภัยยงัอยูํในตู๎อบ และใช๎เครือ่งชํวยหายใจปกติ ไมํเกนิ 2 อาทิตย๑จะรับเด็กมาไว๎ที่โรงพยาบาล
ทําเรือเพือ่อนุบาลตํอไป ขณะนี้มีชาวตํางชาตยิืน่ความจํานงขอเลี้ยงดูเดก็แล๎ว 5 ราย รวมทั้งเจ๎าของบา๎นที่
พบเด็ก โดยให๎ลงชื่อกันไว๎กํอนจะต๎องปรึกษากบัสํานักงานพัฒนาและความมั่งคงของมนุษย๑ รวมทั้งผลคดี
จากทางเจ๎าหน๎าที่ตาํรวจ 

       สํวนเจ๎าสุนัขฮีโรํ หรือเจ๎าปุย ซึ่งขณะนี้ไดร๎ํวมกันตั้งชื่อใหมํวํา “คาบทอง” ให๎แกํเจ๎าปุย เป็นสุนัขทีไ่มํดุ
ร๎ายฟังรู๎เรื่อง เป็นสุนขัพันธุ๑บางแก๎วผสมพันธุ๑ไทย ลักษณะหูตั้ง ถือวําซือ่สัตย๑ทางอําเภอไดม๎อบเกียรติบัตร
ไว๎พร๎อมกับยกยํองเจ๎าของสุนขัเป็นผู๎ที่เลี้ยงสุนขัไดด๎ี 
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เจ้าปุย สุนัขฮีโร่ 

คณะศิลปศาสตร๑และศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลยัหาดใหญํ 

พาดหัวขําวเป็น Talk of The Town สําหรับเจา๎ปุย อายุ 2 ปี สุนัขพนัธุ๑บางแก๎วผสมพันธุ๑ไทยเพศผู๎ ซึ่งคาบ
ถุงวิ่งมาจากปากซอยเอามาวางไว๎ในบ๎าน กอํนสํงเสียงเหําให๎เจ๎าของบ๎านรับรู๎ และเปิดถุงออกดูพบเป็นเด็ก
ทารกแรกเกดิยังมีชีวิตอยูํ แล๎วแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ใหร๎ีบนําตัวทารกสํงโรงพยาบาล จึงทําให๎ทารกไดร๎ับความ
ปลอดภัยด๎วยแล๎ว หากจะคาดเดาเป็นวํา เจ๎าปุย สุนขัพันธุ๑บางแก๎วแสนรู๎นี้ คงจะมีความรู๎สึกรกัเด็ก ด๎วย
เพราะอุปนิสยัดีของเจา๎ปุย ซึ่งเจ๎าของสุนขัยืนยนั หรืออาจเป็นเพราะเหตุปัจจยัแหํงผลบุญของทารก แตํ
กระนั้นคงต๎องรํวมรู๎สกึชื่นชมกับปรากฏการณ๑ของเจ๎าปุยเป็นพิเศษในกรณีนี ้

        พระนครศรีอยุธยา -ผกก.ทําเรือ นําทีมพบเจ๎าของ “เจ๎าปุย สุนัขฮีโรํ” หาหลกัฐานคนใจร๎ายนําเด็ก
ทารกมาทิ้ง ยนัตามคนใจร๎ายมาดําเนินคดีใหไ๎ด๎ ด๎าน นอภ.ทําเรือ พร๎อมนายกกิ่งกาชาดฯ ติดเหรียญให๎ 
“เจ๎าปุย สุนัขฮีโรํ” เผยขณะที่มคีนใจบุญขอรับหนูน๎อยเป็นลกูบุญธรรมแล๎วหลายราย พร๎อมตัง้ 2 ชื่อ “สุธิ
รักษ๑” และ “พบพันธ๑บุญ” ให๎ประชาชนรํวมเลือก  

       วันนี้ (4 มิ.ย.) พ.ต.อ.จิตเกษม สนขาํ ผกก.สภ.ทําเรือ พร๎อมเจ๎าหน๎าที่ตํารวจชุดสืบสวน สภ.ทําเรือ ได๎
เดินทางไปที่บ๎านนายกาํเหนดิ ทองมาก อายุ 39 ปี นางภมุรัตน๑ ทองมาก อายุ 35 ปี สองสามภีรรยา และ 
ด.ญ.สุดารัตน๑ หรือน๎องแนน ทองมา อาย ุ12 ปีบุตร นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนทําเรือนิตยานกุลู ที่บ๎านเลขที ่
87 ม.1 ต.ศาลาลอย อ.ทําเรือ จ.พระนครศรีอยธุยา ซึ่งเป็นเจ๎าของสนุัขฮีโรํ เพศผู๎ช่ือ “ปุย” ที่ชํวยชีวิตทารก
แรกเกิดถูกมนุษย๑ใจร๎ายนํามาทิ้งกองขยะจนรอดชีวิตเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผํานมา โดยเมื่อเดนิทางไปถึง 
พ.ต.อ.จิตเกษม สนขํา ผกก.สภ.ทําเรือ ไดใ๎ห๎ น๎องแนน ชํวยชี้จดุที่พบเด็กทารกบริเวณบันไดบ๎านที่ เจ๎าปุย 
คาบถุงสีดําที่มีเด็กทารกแรกเกดิมาวางไว๎ 
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       พ.ต.อ.จิตเกษม เปิดเผยวํา ได๎มาดูและสอบถามพอํแมํของเดก็ถึงรายละเอียดตาํงๆ ในชํวงที่พบเด็ก 
และดูจากนอ๎งแนน ที่ได๎ชี้จดุที่สุนขันั่งเฝา้ถุงพลาสติกดูแล๎วนําจะมีคนที่นําถงุทารกแรกเกิดมาวางทิ้งไว๎ 
อาจจะเข๎ามาทางหลังบ๎านซึง้เป็นป่า และบังเอญิสุนัขไปพบแล๎วคาบมา หรืออาจจะมีคนนํามาวางทิ้งไว๎ที่
บันไดบ๎านแล๎วสุนขัเห็นจึงได๎มานั่งเฝ้าเพือ่ป้องกันไมํให๎สนุัขตัวอื่นมากัด สํวนในเรื่องคดไีด๎สั่งการให๎ชุด
สืบสวนออกหาขําวใหไ๎ด๎มากที่สดุเพือ่ความกระจํางในเรื่องนี้ ประกอบกับไดส๎อบถามชาวบ๎านวํามีผู๎ได๎ยนิ
เสียงเหาํของสุนัขในชํวงตี 4 กวําๆ หรอืไมอํยํางไร ซึ่งทางเจ๎าหน๎าทีจ่ะต๎องหาตัวผ๎ูกระทําผิดให๎ได๎ เพราะ
เป็นคดีอาญา 

       ด๎านนายกําเหนิด เจ๎าของสุนขั เปิดเผยวาํ ได๎ปรึกษากับครอบครัวและพํอแมํแล๎ว ยินดทีี่จะรับเด็กไว๎
เลี้ยง เพราะเชือ่วําเด็กมีบุญจะสํงเสริมใหค๎รอบครัวของตนมีความเจริญได๎ และรู๎สึกสงสารเด็กมาก สํวนที่มี
คนพูดถงึเกี่ยวกับลูกสาวตํางๆ นานา คนในครอบครัวของตนรู๎ดีวําลูกสาวตนประพฤติตัวอยาํงไร ที่ผํานมา 
ลูกสาวของตนเป็นคนดี ชํวยเหลือพอํแมํทาํงาน ตั้งใจเรียน อยูํกับพอํแมํตลอดเวลา ตนพรอ๎มที่จะให๎ความ
รํวมมือเพือ่ความกระจาํงของลูกสาว 

       “คนเราตํางจิตตํางใจยํอมพูดกันไปเรื่อย ผมไมํติดใจหรอก สู๎เอาเวลาไปทํามาหากินดกีวํา และเลี้ยงเจ๎า
ปุย เพราะเป็นสนุัขทีฉ่ลาด และจิตใจดี เพียงแตํเจ๎าปุยนั่งเฝ้าถุงพลาสตกิถือวําเป็นฮีโรํแล๎ว หากเป็นสุนขัอื่น
เห็นอาจจะกดักินก็เป้นได๎” นายกําเหนิด กลําว 

        ต่อมา ในช่วงบ่าย นายวิทิต ปิ่นนิกร นายอําเภอท่าเรือ นางศศิธร ปิ่นนิกร นายกก่ิงกาชาด
อําเภอท่าเรือพร้อมคณะได้เดินทางมาที่บ้านครอบครวัของสุนัขฮีโร่ พร้อมมอบใบประกาศ
เกียรติยศให้แก่เจ้าปุย สุนัขฮีโร่ ที่ช่วยชีวิตเด็กทารกแรกเกิดไว้ได้ พร้อมกับติดล็อกเก็ตที่คอให้เจ้า
ปุย  

       นายวิทิต เปิดเผยวํา ได๎ตรวจสอบไปที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา ที่รักษาเด็กทราบวํา อาการของ
เด็กปลอดภัยยงัอยูํในตู๎อบ และใช๎เครือ่งชํวยหายใจปกติ ไมํเกนิ 2 อาทิตย๑จะรับเด็กมาไว๎ที่โรงพยาบาล
ทําเรือเพือ่อนุบาลตํอไป ขณะนี้มีชาวตํางชาตยิืน่ความจํานงขอเลี้ยงดูเดก็แล๎ว 5 ราย รวมทั้งเจ๎าของบา๎นที่
พบเด็ก โดยให๎ลงชื่อกันไว๎กํอนจะต๎องปรึกษากบัสํานักงานพัฒนาและความมั่งคงของมนุษย๑ รวมทั้งผลคดี
จากทางเจ๎าหน๎าที่ตาํรวจ 

       สํวนเจ๎าสุนัขฮีโรํ หรือเจ๎าปุย ซึ่งขณะนี้ไดร๎ํวมกันตั้งชื่อใหมํวํา “คาบทอง” ให๎แกํเจ๎าปุย เป็นสุนัขทีไ่มํดุ
ร๎ายฟังรู๎เรื่อง เป็นสุนขัพันธุ๑บางแก๎วผสมพันธุ๑ไทย ลักษณะหูตั้ง ถือวําซือ่สัตย๑ทางอําเภอไดม๎อบเกียรติบัตร
ไว๎พร๎อมกับยกยํองเจ๎าของสุนขัเป็นผู๎ที่เลี้ยงสุนขัไดด๎ี 

ซึง่เป็นป่า

เป็น



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
188

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 195 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

น้ําพระทัยในหลวง 
ครั้งหนึ่งเมื่อในหลวงเสดจ็ฯ เยี่ยมโครงการห๎วยสัตว๑ใหญํ เมือ่เฮลคิอบเตอร๑พระที่นั่งมาถึงปรากฎวํา

ฝนตกลงมาอยํางหนกั ขา๎ราชการและราษฎรทีเ่ข๎าแถวรอรับเปียกฝนกนัทุกคน เมื่อทรงเห็นดงันั้น จึงมีรับสั่ง
ให๎องค๑รกัษ๑เก็บรํม แล๎วทรงเยี่ยมข๎าราชการและราษฎรทํามกลางสายฝน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความเห็นใจผู๎น๎อย เป็นหัวใจของนักปกครอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปี่ที่ 5-6,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 9       จุดดี จุดด้อย และการพัฒนาตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18   สู่การยอมรับและชัยชนะ (ให้โอกาสการเป็นผู้นํา) เวลา 2 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
 ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญในการพัฒนาตนเอง เพื่อให๎เป็นผูม๎ีจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน๑และ
เป็นที่ยอมรับของสงัคมได ๎

2. เนื้อหา
 การเป็นผ๎ูนําและได๎รับการยอมรับนั้นถือเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของบุคคลและ
ครอบครัวซึ่งเริ่มต๎นมาจากความสามารถในการนําตนเอง ไมํวําจะเป็นการดูแลสุขภาพตนเองได๎ การดูแล
บทบาทหน๎าที่ของตนเองได๎ หรือเรียกวํานําชีวิตตนเองได๎ จะนําไปสูํการเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ ใสํใจ ดูแล 
ชํวยเหลือสังคมรอบ ๆ ตัว เป็นลําดับถัดไป ที่เรียกวําเป็นผู๎ให๎ ผู๎มีจิตอาสา ผู๎บําเพ็ญประโยชน๑ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู๎ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําเข๎าสูํบทเรยีนโดยนําสนทนาในเรื่องการเป็นผู๎นําและได๎รับการยอมรับนับ
ถือนั้น ถือเปน็เกียรติเป็นศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว ซึ่งเริม่ต๎นมาจาก
ความสามารถในการนาํตนเอง ไมํวําจะเป็นการดูแลสุขภาพ การดูแลบทบาทหน๎าที่  
หรือเรียกวํานําชีวิตตนเองได๎ จะนําไปสูํการเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ ใสํใจ ดูแล ชํวยเหลือสังคมรอบๆ ตวั 
เป็นลําดับ ที่เรียกวําเป็นผู๎ให๎ ผูม๎ีจิตอาสา ผู๎บําเพ็ญประโยชน๑ตํอสํวนรวม 

2) ผู๎กํากับลูกเสอืเชิญชวนลูกเสือสํารวจการนําตนเองไมํวําจะเป็นสขุภาพ การเรียน
การรับผิดชอบ บทบาทหน๎าที่วําเป็นอยํางไรบ๎าง สํวนที่ยังพรํองอยูํต๎องทําอยํางไรจึงจะสมบูรณ๑ขึ้น 
ตามใบงาน1 ผู๎กํากับลกูเสือสุํมถามลูกเสอื 1 – 2 คน พอเป็นตัวอยําง 

เมือ่เฮลคิอปเตอร์
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

น้ําพระทัยในหลวง 
ครั้งหนึ่งเมื่อในหลวงเสดจ็ฯ เยี่ยมโครงการห๎วยสัตว๑ใหญํ เมือ่เฮลคิอบเตอร๑พระที่นั่งมาถึงปรากฎวํา

ฝนตกลงมาอยํางหนกั ขา๎ราชการและราษฎรทีเ่ข๎าแถวรอรับเปียกฝนกนัทุกคน เมื่อทรงเห็นดงันั้น จึงมีรับสั่ง
ให๎องค๑รกัษ๑เก็บรํม แล๎วทรงเยี่ยมข๎าราชการและราษฎรทํามกลางสายฝน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความเห็นใจผู๎น๎อย เป็นหัวใจของนักปกครอง 

196 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปี่ที่ 5-6,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 9       จุดดี จุดด้อย และการพัฒนาตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18   สู่การยอมรับและชัยชนะ (ให้โอกาสการเป็นผู้นํา) เวลา 2 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
 ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญในการพัฒนาตนเอง เพื่อให๎เป็นผูม๎ีจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน๑และ
เป็นที่ยอมรับของสงัคมได ๎

2. เนื้อหา
 การเป็นผู๎นําและได๎รับการยอมรับนั้นถือเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของบุคคลและ
ครอบครัวซึ่งเริ่มต๎นมาจากความสามารถในการนําตนเอง ไมํวําจะเป็นการดูแลสุขภาพตนเองได๎ การดูแล
บทบาทหน๎าที่ของตนเองได๎ หรือเรียกวํานําชีวิตตนเองได๎ จะนําไปสูํการเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ ใสํใจ ดูแล 
ชํวยเหลือสังคมรอบ ๆ ตัว เป็นลําดับถัดไป ที่เรียกวําเป็นผู๎ให๎ ผู๎มีจิตอาสา ผู๎บําเพ็ญประโยชน๑ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู๎ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําเข๎าสูํบทเรยีนโดยนําสนทนาในเรื่องการเป็นผู๎นําและได๎รับการยอมรับนับ
ถือนั้น ถือเปน็เกียรติเป็นศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว ซึ่งเริม่ต๎นมาจาก
ความสามารถในการนาํตนเอง ไมํวําจะเป็นการดูแลสุขภาพ การดูแลบทบาทหน๎าที่  
หรือเรียกวํานําชีวิตตนเองได๎ จะนําไปสูํการเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ ใสํใจ ดูแล ชํวยเหลือสังคมรอบๆ ตวั 
เป็นลําดับ ที่เรียกวําเป็นผู๎ให๎ ผูม๎ีจิตอาสา ผู๎บําเพ็ญประโยชน๑ตํอสํวนรวม 

2) ผู๎กํากับลูกเสอืเชิญชวนลูกเสือสํารวจการนําตนเองไมํวําจะเป็นสขุภาพ การเรียน
การรับผิดชอบ บทบาทหน๎าที่วําเป็นอยํางไรบ๎าง สํวนที่ยังพรํองอยูํต๎องทําอยํางไรจึงจะสมบูรณ๑ขึ้น 
ตามใบงาน1 ผู๎กํากับลกูเสือสุํมถามลูกเสอื 1 – 2 คน พอเป็นตัวอยําง 
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3) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสือรํวมกันสนทนาถึงการเป็นผู๎ให๎ การเอือ้เฟือ้ การดูแล
การมีจิตอาสา การเสียสละตํอผูอ๎ื่นและสํวนรวม โดยสุํมถามลูกเสือ 1 – 2 คน พอเป็นตัวอยําง 

4) ผู๎กํากับลูกเสอืแบํงลูกเสือเปน็ 5 กลุํม ปฏิบัติตามใบงานที่ 2 ใช๎เวลา 10 นาที
และนําเสนอ 3 นาท ี

5) ลูกเสือแตํละหมูํศึกษาใบความรู๎ใช๎เวลา 5 นาที และรํวมกันอภิปรายเพิ่มเตมิ
สนทนาซักถาม 

6) แบํงลูกเสือเป็น 5 กลุํม ปฏิบัติงานตามใบกิจกรรม 3 ใช๎เวลา 20 นาที และนาํเสนอ
3 นาท ี

7) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสือรํวมกันสรุปภาวะของการเป็นผู๎นาํสูํการยอมรับ
(ให๎โอกาสการเป็นผู๎นํา) เริ่มตน๎จากการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเป็นผู๎ให๎ ความใสใํจดูแลผู๎อื่นและสํวนรวม
จนกลายเป็นจิตสํานึกของผู๎นํา และการยอมรับในตนเองและของสังคม 

4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักรู๎ถึงคุณคําของการพัฒนาตนเองใหเ๎ป็น 

ผู๎มีจิตอาสา 

198 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 

เพลง 
สามัคคีร่วมใจ 

สามัคคีรํวมใจ  เร็วไวชํวยกันทําการงาน 
ด๎วยความสําราญเริงใจ 
มาชํวยกันนะทรามวัย จะได๎เสร็จทันใด 
ใคร ๆ ก็พากันยกยํอง ลา.............................. 

ใบงาน 
ใบงานที่ 1   แบบสํารวจตนเอง 

1. สํารวจสุขภาพ
1.1 การเจ็บป่วย 
1.2 การพักผอํน 
1.3 อาหาร 
1.4 การออกกําลงักาย 

2. การเรียน
2.1 ผลการเรียน 
2.2 วิธีเรียน 
2.3 ปัญหาและอุปสรรค 

3. บทบาทหน๎าที่
3.1 การเป็นสมาชิกของครอบครัว 
3.2 การเป็นสมาชิกของสถานศึกษา 
3.3 การเป็นสมาชิกของสังคม 

ใบงานที่ 2 

ให๎กลุํมลกูเสือเลอืกประธาน เลขา และผู๎นําเสนอ เสร็จแล๎วรํวมกันแบํงปันประสบการณ๑การเป็นผู๎ให๎ 
จิตอาสา การชํวยเหลือ การเสียสละแกํผู๎อื่นและสํวนรวม คนละ 1 ประสบการณ๑ ในประเดน็ตอํไปนี้ แล๎ว
รํวมกันเลือกประสบการณ๑ที่นําสนใจ 1 ประสบการณ๑ สํงตัวแทนหมูํนําเสนอในกองลูกเสอื 

1. ประสบการณ๑ในงานอะไร ทีไ่หน ได๎รับมอบหมายให๎ทาํหนา๎ที่อะไร
2. มีเหตุจูงใจใดที่ทาํใหไ๎ด๎เขา๎รํวมปฏิบัติงานนั้น
3. ได๎ผลอยาํงไร และรู๎สกึอยาํงไรหลังปฏิบัติงานเสร็จ
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3) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสือรํวมกันสนทนาถึงการเป็นผู๎ให๎ การเอือ้เฟือ้ การดูแล
การมีจิตอาสา การเสียสละตํอผูอ๎ื่นและสํวนรวม โดยสุํมถามลูกเสือ 1 – 2 คน พอเป็นตัวอยําง 

4) ผู๎กํากับลูกเสอืแบํงลูกเสือเปน็ 5 กลุํม ปฏิบัติตามใบงานที่ 2 ใช๎เวลา 10 นาที
และนําเสนอ 3 นาท ี

5) ลูกเสือแตํละหมูํศึกษาใบความรู๎ใช๎เวลา 5 นาที และรํวมกันอภิปรายเพิ่มเตมิ
สนทนาซักถาม 

6) แบํงลูกเสือเป็น 5 กลุํม ปฏิบัติงานตามใบกิจกรรม 3 ใช๎เวลา 20 นาที และนาํเสนอ
3 นาท ี

7) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสือรํวมกันสรุปภาวะของการเป็นผู๎นาํสูํการยอมรับ
(ให๎โอกาสการเป็นผู๎นํา) เริ่มตน๎จากการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเป็นผู๎ให๎ ความใสใํจดูแลผู๎อื่นและสํวนรวม
จนกลายเป็นจิตสํานึกของผู๎นํา และการยอมรับในตนเองและของสังคม 

4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักรู๎ถึงคุณคําของการพัฒนาตนเองใหเ๎ป็น 

ผู๎มีจิตอาสา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 

เพลง 
สามัคคีร่วมใจ 

สามัคคีรํวมใจ  เร็วไวชํวยกันทําการงาน 
ด๎วยความสําราญเริงใจ 
มาชํวยกันนะทรามวัย จะได๎เสร็จทันใด 
ใคร ๆ ก็พากันยกยํอง ลา.............................. 

ใบงาน 
ใบงานที่ 1   แบบสํารวจตนเอง 

1. สํารวจสุขภาพ
1.1 การเจ็บป่วย 
1.2 การพักผอํน 
1.3 อาหาร 
1.4 การออกกําลงักาย 

2. การเรียน
2.1 ผลการเรียน 
2.2 วิธีเรียน 
2.3 ปัญหาและอุปสรรค 

3. บทบาทหน๎าที่
3.1 การเป็นสมาชิกของครอบครัว 
3.2 การเป็นสมาชิกของสถานศึกษา 
3.3 การเป็นสมาชิกของสังคม 

ใบงานที่ 2 

ให๎กลุํมลกูเสือเลอืกประธาน เลขา และผู๎นําเสนอ เสร็จแล๎วรํวมกันแบํงปันประสบการณ๑การเป็นผู๎ให๎ 
จิตอาสา การชํวยเหลือ การเสียสละแกํผู๎อื่นและสํวนรวม คนละ 1 ประสบการณ๑ ในประเดน็ตอํไปนี้ แล๎ว
รํวมกันเลือกประสบการณ๑ที่นําสนใจ 1 ประสบการณ๑ สํงตัวแทนหมูํนําเสนอในกองลูกเสอื 

1. ประสบการณ๑ในงานอะไร ทีไ่หน ได๎รับมอบหมายให๎ทาํหนา๎ที่อะไร
2. มีเหตุจูงใจใดที่ทาํใหไ๎ด๎เขา๎รํวมปฏิบัติงานนั้น
3. ได๎ผลอยาํงไร และรู๎สกึอยาํงไรหลังปฏิบัติงานเสร็จ
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ใบงานที่ 3 

1. กิจกรรมเกี่ยวกับการผจญภัยเป็นกิจกรรมที่ท๎าทายความสามารถของลูกเสือวิสามัญอยํางหนึ่ง
และกิจกรรมเสี่ยงภัยก็เป็นกิจกรรมที่สนองความต๎องการและความสามารถมวลสมาชิกลูกเสือวิสามัญอยูํไมํ
น๎อยกิจกรรมดังกลําวนี้มีหลายชนิด เชํน การไตํเขา การข๎ามแมํน้ํา ฯลฯ นอกจากกิจกรรมที่ยกตัวอยํางมา 
ทํานคิดวําจะมีกิจกรรมเสี่ยงภัยอะไรอีก ที่ควรเป็นกิจกรรมเสี่ยงภัยของลูกเสือวิสามัญ ขอได๎ยกตัวอยํางมา
ให๎มากที่สุดเทําที่จะหาได๎ 

2. มีนักเสี่ยงภัยไมํน๎อยที่ต๎องถึงแกํชีวิต บ๎างก็เกิดอุบัติเหตุได๎รับบาดเจ็บถึงแกํทุพพลภาพ เมื่อ
ออกไปปฏิบัติกิจกรรมเสี่ยงภัย จึงขอให๎หมูํของทํานชํวยกันคิดวํามีสิ่งใดที่เป็นสาเหตุสําคัญ อันกํอให๎เกิด
อันตรายดังกลําวแกํนักเสี่ยงภัยและทํานมีวิธีการอยํางไรบ๎างที่จะไมํให๎เหตุการณ๑นั้นๆ เกิดแกํลูกเสือวิสามัญ
ในกองของทําน เมื่อไปปฏิบัติกิจกรรมเสี่ยงภัย 

3. จากข๎อความที่วํา “อุบัติเหตุในการเสี่ยงภัยอาจหลีกเลี่ยงได๎ ถ๎าผู๎นํามีทักษะพอ”
ในฐานะที่ทํานเป็นผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญ จะจัดกิจกรรมเสี่ยงภัยให๎กับลูกเสือวิสามัญของทําน

ปฏิบัติ จะสนับสนุนข๎อความข๎างบนนี้ได๎แคํไหนเพียงใด ลองกลําวมาเป็นข๎อ ๆ ให๎มากที่สุด 
4. ทํานมาจากหลายแหลํงหลายที่ที่แตกตํางกัน ยํอมมีประสบการณ๑ที่ผิดแผกกันออกไปจงชํวยกัน

คิดค๎นดูวํา “มีสถานที่แหํงใดบ๎างที่ทํานคดิวําเหมาะสมในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกบักิจกรรมเสี่ยงภัยของลูกเสือ
วิสามัญ” 

5. ในฐานะที่ทํานเป็นผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญ ทํานมีความรับผิดชอบตํอลูกเสือวิสามัญเมื่อมีการเดิน
ทางไกลในแหลํงที่เสี่ยงภัยอยํางไรบ๎าง รวมทั้งตัวทํานเองด๎วยวําทํานต๎องมีบทบาทในเรื่องนี้อยํางไร โดยให๎
สมาชิกในกลุํมชํวยกันแสดงความคิดเห็นเป็นข๎อ ๆ ไว๎ให๎ชัดเจน 

6. “กิจกรรมเสี่ยงภัยของลูกเสือ ยํอมมีการเสี่ยงอันตรายมากบ๎างน๎อยบ๎างเป็นของธรรมดา แตํใน
ฐานะที่ทํานเป็นผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญ ยํอมต๎องการให๎ลูกเสือและผู๎บังคับบัญชาลูกเสือทั้งหลายที่ไปปฏิบัติ
กิจกรรมเสี่ยงภัย มีความปลอดภัยด๎วยกันทุกคน ด๎วยเหตุนี้จึงขอให๎ทํานชํวยกันแสดงความคิดเห็นวําเรา
ควรจะทีการประกันภัยให๎แกํลูกเสือหรือไมํ เพราะเหตุใด 

ให๎แตํละกลุํมรํวมกันอภิปรายตามหัวข๎ออภิปรายข๎างต๎น โดยใช๎เวลา 20 นาที แล๎วสํงผู๎แทนมาชี้แจง
ในที่ประชุมใหญํ (กลุํมละ 3 นาที) คือ 

กลุํม 1 ทําข๎อ 1 
กลุํม 2 ทําข๎อ 2 
กลุํม 3 ทําข๎อ 3 
กลุํม 4 ทําข๎อ 4 
กลุํม 5 ทําข๎อ 5 
และให๎แตํละกลุํมทําข๎อ 6 ด๎วยอีก 1 ข๎อ 
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ใบความรู้ 
- ภาพกิจกรรมเสี่ยงภัยประเภทตําง ๆ และกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมสําหรับลูกเสือวิสามัญ 
- ควรยกตัวอยํางสถานที่ในท๎องถิ่นที่มีกิจกรรมเสี่ยงภัยให๎เห็น ตามความเหมาะสม 
- ควรกลําวอ๎างถึงหนํวยกิจกรรม (ถ๎ามี) ในสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติด๎วย

กับควรแนะนําเรื่องการเอาประกันภัยสําหรับลูกเสือที่ไปทํากิจกรรมเสี่ยงภัยด๎วย 
- การเดินทางสํารวจในความหมายอยํางกว๎างขวางนั้น เป็นที่นิยมของเด็กทุกระดับอายุ แม๎จะใน

ปัจจุบันนี้ก็เชํนเดียวกัน สําหรับลูกเสือวิสามัญนั้นเลํา ที่เป็นที่นิยมกันมากก็เพราะวํา การเดินทางสํารวจนั้น
อาจจะนําไปสูํการเดินทางไกลไปยังภเูขาสูง ภูเขาเล็ก หรือแหลํงน้ําไกลออกไปจากที่จอแจสับสนวุํนวายของ
โลกปัจจุบัน 

การพัฒนาในการอยูํคํายพักแรมโดยใช๎อุปกรณ๑ที่เบา ๆ และการเดินทางรวมกันเป็นคณะแสดงให๎
เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นวํา ปัจจุบันนี้มีประชาชนมาขึ้น พยายามเดินทางออกไปสูํแหลํงที่มีชุมชนน๎อย ฉะนั้นการ
เดินทางสํารวจในปัจจุบัน จึงต๎องมองให๎ลึกและกว๎างขวางถึงสถานที่ที่จะเดินทางไปด๎วย 

เมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัย ความสะอาดของสถานท่ี เป็น ท่ีนําเสียดายที่มาตรฐานซึ่งคณะบาง
คณะถึงปฏิบัติอยูํขณะนี้นั้นเป็นที่นําสงสัย เมื่อเป็นเชํนนี้จึงตกเป็นภาระความรับผิดชอบของกิจการลูกเสือ 
เพื่อให๎เป็นที่แนํนอนวํามาตรฐานของลูกเสือ ยังสูงเสมอ 

มาตรฐานที่ดีขึ้นอยูํกับการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ การกระหายที่จะปฏิบัติงานใหมํและเสี่ยงภัยอาจจะ
ทําให๎ลืมนึกถึงความจําเป็นเรื่องการฝึกอบรมที่เพียงพอเสีย ความจริงเรื่องการฝึกอบรมนั้นควรจะได๎ทําโดย
ฉับพลัน เชํน เริ่มฝึกอบรมจากที่บ๎าน และฝึกอบรม การปฏิบัติ ณ จุดที่ไป กํอนที่จะออกเดินทางสาํรวจภาระ
ยิ่งใหญํที่ควรคํานึงถึง “ความปลอดภัย” การหาเส๎นทางและอื่น ๆ ซึ่งอาจจะทําได๎ ก็โดยการฝึกอบรม
เบื้องต๎น เกี่ยวกับการรู๎จักใช๎อุปกรณ๑ การจัดหุงหาอาหาร และการอยูํคํายอยํางมีประสิทธิภาพ 

ผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญมีความรับผิดชอบที่จะรับรองวํา การฝึกอบรมเบื้องต๎นเรื่องการเดินทางสํารวจ
นั้นได๎เป็นไปอยํางบริบูรณ๑ถูกต๎อง ความเพลิดเพลินสนุกสนานของการเดินทางสํารวจเกิดจากสมรรถภาพ
ของผู๎เดินทางทุกคน 

โดยปกติ การเดินทางสํารวจมักจะมีในท๎องถิ่น หรือในระยะไกลจากที่ตั้งกองลูกเสือพอสมควรใน
ตอนปลายสัปดาห๑ ในการนี้กองลูกเสือวิสามัญจะได๎รับผลดีหลายประการ ในด๎านรํวมมือกันทํางานการ
ประสานงานตามจุดประสงค๑ และการฝึกอบรมโดยปฏิบัติกิจกรรมเหลํานี้เป็นการเตรียมที่จําเป็นสําหรับการ
เดินทางครั้งใหญํ ที่มีระยะทางไกลในเวลานาน หรือเดินทางไปตํางประเทศ 

“ทําไมอุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติกิจกรรม จงให๎หมูํแสดงความคิดเห็นออกมาแล๎วจดหัวข๎อตําง ๆ 
ขึ้นไว๎ (รวมถึงการฝึกอบรมไมํเพียงพอ การขาดผู๎นําที่ดี ฯลฯ) 

“สิ่งเหลํานี้อาจหลีกเลี่ยงได๎ ถ๎าผู๎นํามีทักษะพอ” 
ทักษะในการประมาณภูเขาสูงด๎วยตัวของผู๎นํา (ตามที่กลําวไว๎ในเอกสารประกอบเรื่อง “ทําน

สามารถทําได๎เพียงใด”) 

มี
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ใบงานที่ 3 

1. กิจกรรมเกี่ยวกับการผจญภัยเป็นกิจกรรมที่ท๎าทายความสามารถของลูกเสือวิสามัญอยํางหนึ่ง
และกิจกรรมเสี่ยงภัยก็เป็นกิจกรรมที่สนองความต๎องการและความสามารถมวลสมาชิกลูกเสือวิสามัญอยูํไมํ
น๎อยกิจกรรมดังกลําวนี้มีหลายชนิด เชํน การไตํเขา การข๎ามแมํน้ํา ฯลฯ นอกจากกิจกรรมที่ยกตัวอยํางมา 
ทํานคิดวําจะมีกิจกรรมเสี่ยงภัยอะไรอีก ที่ควรเป็นกิจกรรมเสี่ยงภัยของลูกเสือวิสามัญ ขอได๎ยกตัวอยํางมา
ให๎มากที่สุดเทําที่จะหาได๎ 

2. มีนักเสี่ยงภัยไมํน๎อยที่ต๎องถึงแกํชีวิต บ๎างก็เกิดอุบัติเหตุได๎รับบาดเจ็บถึงแกํทุพพลภาพ เมื่อ
ออกไปปฏิบัติกิจกรรมเสี่ยงภัย จึงขอให๎หมูํของทํานชํวยกันคิดวํามีสิ่งใดที่เป็นสาเหตุสําคัญ อันกํอให๎เกิด
อันตรายดังกลําวแกํนักเสี่ยงภัยและทํานมีวิธีการอยํางไรบ๎างที่จะไมํให๎เหตุการณ๑นั้นๆ เกิดแกํลูกเสือวิสามัญ
ในกองของทําน เมื่อไปปฏิบัติกิจกรรมเสี่ยงภัย 

3. จากข๎อความที่วํา “อุบัติเหตุในการเสี่ยงภัยอาจหลีกเลี่ยงได๎ ถ๎าผู๎นํามีทักษะพอ”
ในฐานะที่ทํานเป็นผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญ จะจัดกิจกรรมเสี่ยงภัยให๎กับลูกเสือวิสามัญของทําน

ปฏิบัติ จะสนับสนุนข๎อความข๎างบนนี้ได๎แคํไหนเพียงใด ลองกลําวมาเป็นข๎อ ๆ ให๎มากที่สุด 
4. ทํานมาจากหลายแหลํงหลายที่ที่แตกตํางกัน ยํอมมีประสบการณ๑ที่ผิดแผกกันออกไปจงชํวยกัน

คิดค๎นดูวํา “มีสถานที่แหํงใดบ๎างที่ทํานคดิวําเหมาะสมในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกบักิจกรรมเสี่ยงภัยของลูกเสือ
วิสามัญ” 

5. ในฐานะที่ทํานเป็นผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญ ทํานมีความรับผิดชอบตํอลูกเสือวิสามัญเมื่อมีการเดิน
ทางไกลในแหลํงที่เสี่ยงภัยอยํางไรบ๎าง รวมทั้งตัวทํานเองด๎วยวําทํานต๎องมีบทบาทในเรื่องนี้อยํางไร โดยให๎
สมาชิกในกลุํมชํวยกันแสดงความคิดเห็นเป็นข๎อ ๆ ไว๎ให๎ชัดเจน 

6. “กิจกรรมเสี่ยงภัยของลูกเสือ ยํอมมีการเสี่ยงอันตรายมากบ๎างน๎อยบ๎างเป็นของธรรมดา แตํใน
ฐานะที่ทํานเป็นผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญ ยํอมต๎องการให๎ลูกเสือและผู๎บังคับบัญชาลูกเสือทั้งหลายที่ไปปฏิบัติ
กิจกรรมเสี่ยงภัย มีความปลอดภัยด๎วยกันทุกคน ด๎วยเหตุนี้จึงขอให๎ทํานชํวยกันแสดงความคิดเห็นวําเรา
ควรจะทีการประกันภัยให๎แกํลูกเสือหรือไมํ เพราะเหตุใด 

ให๎แตํละกลุํมรํวมกันอภิปรายตามหัวข๎ออภิปรายข๎างต๎น โดยใช๎เวลา 20 นาที แล๎วสํงผู๎แทนมาชี้แจง
ในที่ประชุมใหญํ (กลุํมละ 3 นาที) คือ 

กลุํม 1 ทําข๎อ 1 
กลุํม 2 ทําข๎อ 2 
กลุํม 3 ทําข๎อ 3 
กลุํม 4 ทําข๎อ 4 
กลุํม 5 ทําข๎อ 5 
และให๎แตํละกลุํมทําข๎อ 6 ด๎วยอีก 1 ข๎อ 
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ใบความรู้ 
- ภาพกิจกรรมเสี่ยงภัยประเภทตําง ๆ และกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมสําหรับลูกเสือวิสามัญ 
- ควรยกตัวอยํางสถานที่ในท๎องถิ่นที่มีกิจกรรมเสี่ยงภัยให๎เห็น ตามความเหมาะสม 
- ควรกลําวอ๎างถึงหนํวยกิจกรรม (ถ๎ามี) ในสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติด๎วย

กับควรแนะนําเรื่องการเอาประกันภัยสําหรับลูกเสือที่ไปทํากิจกรรมเสี่ยงภัยด๎วย 
- การเดินทางสํารวจในความหมายอยํางกว๎างขวางนั้น เป็นที่นิยมของเด็กทุกระดับอายุ แม๎จะใน

ปัจจุบันนี้ก็เชํนเดียวกัน สําหรับลูกเสือวิสามัญนั้นเลํา ที่เป็นที่นิยมกันมากก็เพราะวํา การเดินทางสํารวจนั้น
อาจจะนําไปสูํการเดินทางไกลไปยังภเูขาสูง ภูเขาเล็ก หรือแหลํงน้ําไกลออกไปจากที่จอแจสับสนวุํนวายของ
โลกปัจจุบัน 

การพัฒนาในการอยูํคํายพักแรมโดยใช๎อุปกรณ๑ที่เบา ๆ และการเดินทางรวมกันเป็นคณะแสดงให๎
เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นวํา ปัจจุบันนี้มีประชาชนมาขึ้น พยายามเดินทางออกไปสูํแหลํงที่มีชุมชนน๎อย ฉะนั้นการ
เดินทางสํารวจในปัจจุบัน จึงต๎องมองให๎ลึกและกว๎างขวางถึงสถานที่ที่จะเดินทางไปด๎วย 

เมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัย ความสะอาดของสถานที่ เป็นที่นําเสียดายที่มาตรฐานซึ่งคณะบาง
คณะถึงปฏิบัติอยูํขณะนี้นั้นเป็นที่นําสงสัย เมื่อเป็นเชํนนี้จึงตกเป็นภาระความรับผิดชอบของกิจการลูกเสือ 
เพื่อให๎เป็นที่แนํนอนวํามาตรฐานของลูกเสือ ยังสูงเสมอ 

มาตรฐานที่ดีขึ้นอยูํกับการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ การกระหายที่จะปฏิบัติงานใหมํและเสี่ยงภัยอาจจะ
ทําให๎ลืมนึกถึงความจําเป็นเรื่องการฝึกอบรมที่เพียงพอเสีย ความจริงเรื่องการฝึกอบรมนั้นควรจะได๎ทําโดย
ฉับพลัน เชํน เริ่มฝึกอบรมจากที่บ๎าน และฝึกอบรม การปฏิบัติ ณ จุดที่ไป กํอนที่จะออกเดินทางสาํรวจภาระ
ยิ่งใหญํที่ควรคํานึงถึง “ความปลอดภัย” การหาเส๎นทางและอื่น ๆ ซึ่งอาจจะทําได๎ ก็โดยการฝึกอบรม
เบื้องต๎น เกี่ยวกับการรู๎จักใช๎อุปกรณ๑ การจัดหุงหาอาหาร และการอยูํคํายอยํางมีประสิทธิภาพ 

ผู๎กํากับลูกเสือวิสามัญมีความรับผิดชอบที่จะรับรองวํา การฝึกอบรมเบื้องต๎นเรื่องการเดินทางสํารวจ
นั้นได๎เป็นไปอยํางบริบูรณ๑ถูกต๎อง ความเพลิดเพลินสนุกสนานของการเดินทางสํารวจเกิดจากสมรรถภาพ
ของผู๎เดินทางทุกคน 

โดยปกติ การเดินทางสํารวจมักจะมีในท๎องถิ่น หรือในระยะไกลจากที่ตั้งกองลูกเสือพอสมควรใน
ตอนปลายสัปดาห๑ ในการนี้กองลูกเสือวิสามัญจะได๎รับผลดีหลายประการ ในด๎านรํวมมือกันทํางานการ
ประสานงานตามจุดประสงค๑ และการฝึกอบรมโดยปฏิบัติกิจกรรมเหลํานี้เป็นการเตรียมที่จําเป็นสําหรับการ
เดินทางครั้งใหญํ ที่มีระยะทางไกลในเวลานาน หรือเดินทางไปตํางประเทศ 

“ทําไมอุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติกิจกรรม จงให๎หมูํแสดงความคิดเห็นออกมาแล๎วจดหัวข๎อตําง ๆ 
ขึ้นไว๎ (รวมถึงการฝึกอบรมไมํเพียงพอ การขาดผู๎นําที่ดี ฯลฯ) 

“สิ่งเหลํานี้อาจหลีกเลี่ยงได๎ ถ๎าผู๎นํามีทักษะพอ” 
ทักษะในการประมาณภูเขาสูงด๎วยตัวของผู๎นํา (ตามที่กลําวไว๎ในเอกสารประกอบเรื่อง “ทําน

สามารถทําได๎เพียงใด”) 

ยงัสงูเสมอ
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ลูกเสือวิสามัญมีความรับผิดชอบตํอกองของตนเองอยํางไรบ๎าง เมื่อสมาชิกนั้นไปเดินทางไกลใน
แหลํงที่เสี่ยงภัย (ให๎สมาชิกในกลุํมแสดงความคิดเห็น จดเป็นบัญชีหัวข๎อนี้ไว๎ ขึ้นดูเรื่อง “ความปลอดภัยบน
ภูเขา” และให๎ดูข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ เรื่องความปลอดภัยในการเดินทางไกลด๎วย) 

ให๎แจ๎งให๎ทราบถึงเรื่องการฝึกอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมเสี่ยงภัยวําจะมีที่ใดบ๎าง 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ลูกนก 

มีลูกนกอยูํคูํหนึ่ง อาศัยอยูํในรังบนต๎นไม๎ ซึ่งอยูํกลางระหวํางสํานักพระฤๅษีกับหมูํบ๎านโจร พํอแมํ
นกต๎องหาอาหารมาป้อนทุกวัน 

คืนหนึ่งมีพายุแรงพัดเอาลูกนกทั้งสองต๎องพลัดพรากจากกัน 
นกตัวหนึ่งตกลงไปอยูํในสํานักพระฤๅษี ก็ได๎รับการอบรม สั่งสอน ฝึกฝนแตํในทางดี พูดจาไพเราะ 

มีจิตใจมั่นคง โอบอ๎อมอารีตํอเพื่อนบ๎าน 
สํวนลูกนกอีกตัวหนึ่งถูกพายุพัดตกไปในบ๎านโจร ก็ได๎รับการอบรมแนะนําแตํในทางเลว เชํน ลัก 

ขโมย พูดจาหยาบคาย ปากจัด มีจิตใจดุร๎าย อาฆาต พยาบาท เป็นต๎น 
วันหนึ่ง มีพระราชาพระองค๑หนึ่งเดินหลงทางเข๎ามานอนหลับอยูํใต๎ต๎นไม๎ในแดนโจร นกตัวที่อยูํกับ

โจรก็พูดขึ้นวํา “เออ ! ดีแล๎ว วันนี้มีคนมานอนหลับอยูํถิ่นของเรา เราต๎องฆําเสียให๎ตาย” 
พระราชาได๎ยินก็ตกใจ รีบหนีผํานไปทางสํานักพระฤๅษี  
นกตัวที่อยูํกับพระฤๅษีก็ออกมาทักทายวํา “เชิญพักผํอน ดื่มน้ําและหลับนอนที่นี่ได๎ ยินดีต๎อนรับเจ๎า

คํะ” 
พระราชาก็เข๎าไปนอนใต๎ต๎นไม๎ใกล๎ ๆ กับสํานักพระฤๅษี เมื่อตื่นขึ้นมาก็คิดในใจวํา “นกสองตัวนี้มี

นิสัยแตกตํางกันมากจริง ๆ ตัวหนึ่งใจร๎าย แตํอีกตัวหนึ่งใจดี” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การอยูํในสิ่งแวดล๎อมอยํางไร ยํอมเป็นไปตามนั้น 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 2-3 
หน่วยที่ 9  จุดดี จุดด้อย และการพัฒนาตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19   รู้จักตนเอง เวลา 2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
 ลูกเสือสามารถอธิบายถึงอิทธิพลของอารมณ๑และความเครยีดทีม่ีผลตํอตนเองและผ๎ูอื่น และมี

แนวทางในการจัดการกับอารมณ๑และความเครยีดได ๎

2. เนื้อหา
การตระหนกัรู๎ถึงอารมณ๑และความเครยีดที่สํงผลตํอตนเองและผ๎ูอื่น จะชํวยให๎ลกูเสือรู๎จกัสังเกตและ

หาทางจดัการอารมณ๑และความเครียดของตนได๎อยํางเหมาะสม 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ภาพสื่อเรือ่งอารมณ๑และความเครียดจากหนังสือพมิพ๑ 
3.3 ใบความรู๎ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ (การรูจ๎ักตนเองด๎านอารมณ๑)
 (1) ผู๎กํากับลูกเสือนาํเขา๎สูํบทเรียนโดยเลือกสื่อภาพเหตุการณ๑เกี่ยวกับอารมณ๑จาก 

หนังสือพิมพ๑ จํานวน 2 ภาพ แล๎วชวนสนทนาเรื่องอารมณ๑ที่ลกูเสือมีประสบการณ๑ตรง วํามีผลอยํางไรบ๎าง 
ทั้งทางสร๎างสรรค๑และไมํสร๎างสรรค๑ 

 (2) แบํงกลุํมลูกเสือออกเป็นกลุํม ๆ ละ 8 คน (คละเพศชาย – หญิง) คิดวิธกีารจดัการกับ
อารมณ๑ที่สร๎างสรรค๑ ที่เคยมีประสบการณ๑ด๎วยตนเองหรอืรับรู๎จากคนรอบขา๎ง สือ่ สิ่งแวดลอ๎ม 

(3) ผู๎แทนกลุํมนําเสนอ ผู๎กาํกับลูกเสือนําอภิปราย เพิม่เติม (ใบความรู๎ 1) ชื่นชม สรุป 
(4) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสรุปถึงการรู๎จักตนเองด๎านอารมณ๑ 
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ลูกเสือวิสามัญมีความรับผิดชอบตํอกองของตนเองอยํางไรบ๎าง เมื่อสมาชิกนั้นไปเดินทางไกลใน
แหลํงที่เสี่ยงภัย (ให๎สมาชิกในกลุํมแสดงความคิดเห็น จดเป็นบัญชีหัวข๎อนี้ไว๎ ขึ้นดูเรื่อง “ความปลอดภัยบน
ภูเขา” และให๎ดูข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ เรื่องความปลอดภัยในการเดินทางไกลด๎วย) 

ให๎แจ๎งให๎ทราบถึงเรื่องการฝึกอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมเสี่ยงภัยวําจะมีที่ใดบ๎าง 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ลูกนก 

มีลูกนกอยูํคูํหนึ่ง อาศัยอยูํในรังบนต๎นไม๎ ซึ่งอยูํกลางระหวํางสํานักพระฤๅษีกับหมูํบ๎านโจร พํอแมํ
นกต๎องหาอาหารมาป้อนทุกวัน 

คืนหนึ่งมีพายุแรงพัดเอาลูกนกทั้งสองต๎องพลัดพรากจากกัน 
นกตัวหนึ่งตกลงไปอยูํในสํานักพระฤๅษี ก็ได๎รับการอบรม สั่งสอน ฝึกฝนแตํในทางดี พูดจาไพเราะ 

มีจิตใจมั่นคง โอบอ๎อมอารีตํอเพื่อนบ๎าน 
สํวนลูกนกอีกตัวหนึ่งถูกพายุพัดตกไปในบ๎านโจร ก็ได๎รับการอบรมแนะนําแตํในทางเลว เชํน ลัก 

ขโมย พูดจาหยาบคาย ปากจัด มีจิตใจดุร๎าย อาฆาต พยาบาท เป็นต๎น 
วันหนึ่ง มีพระราชาพระองค๑หนึ่งเดินหลงทางเข๎ามานอนหลับอยูํใต๎ต๎นไม๎ในแดนโจร นกตัวที่อยูํกับ

โจรก็พูดขึ้นวํา “เออ ! ดีแล๎ว วันนี้มีคนมานอนหลับอยูํถิ่นของเรา เราต๎องฆําเสียให๎ตาย” 
พระราชาได๎ยินก็ตกใจ รีบหนีผํานไปทางสํานักพระฤๅษี  
นกตัวที่อยูํกับพระฤๅษีก็ออกมาทักทายวํา “เชิญพักผํอน ดื่มน้ําและหลับนอนที่นี่ได๎ ยินดีต๎อนรับเจ๎า

คํะ” 
พระราชาก็เข๎าไปนอนใต๎ต๎นไม๎ใกล๎ ๆ กับสํานักพระฤๅษี เมื่อตื่นขึ้นมาก็คิดในใจวํา “นกสองตัวนี้มี

นิสัยแตกตํางกันมากจริง ๆ ตัวหนึ่งใจร๎าย แตํอีกตัวหนึ่งใจดี” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การอยูํในสิ่งแวดล๎อมอยํางไร ยํอมเป็นไปตามนั้น 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 2-3 
หน่วยที่ 9  จุดดี จุดด้อย และการพัฒนาตนเอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19   รู้จักตนเอง เวลา 2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
 ลูกเสือสามารถอธิบายถึงอิทธิพลของอารมณ๑และความเครยีดทีม่ีผลตํอตนเองและผ๎ูอื่น และมี

แนวทางในการจัดการกับอารมณ๑และความเครยีดได ๎

2. เนื้อหา
การตระหนกัรู๎ถึงอารมณ๑และความเครยีดที่สํงผลตํอตนเองและผ๎ูอื่น จะชํวยให๎ลกูเสือรู๎จกัสังเกตและ

หาทางจดัการอารมณ๑และความเครียดของตนได๎อยํางเหมาะสม 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ภาพสื่อเรือ่งอารมณ๑และความเครียดจากหนังสือพมิพ๑ 
3.3 ใบความรู๎ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ (การรูจ๎ักตนเองด๎านอารมณ๑)
 (1) ผู๎กํากับลูกเสือนาํเขา๎สูํบทเรียนโดยเลือกสื่อภาพเหตุการณ๑เกี่ยวกับอารมณ๑จาก 

หนังสือพิมพ๑ จํานวน 2 ภาพ แล๎วชวนสนทนาเรื่องอารมณ๑ที่ลกูเสือมีประสบการณ๑ตรง วํามีผลอยํางไรบ๎าง 
ทั้งทางสร๎างสรรค๑และไมํสร๎างสรรค๑ 

 (2) แบํงกลุํมลูกเสือออกเป็นกลุํม ๆ ละ 8 คน (คละเพศชาย – หญิง) คิดวิธกีารจดัการกับ
อารมณ๑ที่สร๎างสรรค๑ ที่เคยมีประสบการณ๑ด๎วยตนเองหรอืรับรู๎จากคนรอบขา๎ง สือ่ สิ่งแวดลอ๎ม 

(3) ผู๎แทนกลุํมนําเสนอ ผู๎กาํกับลูกเสือนําอภิปราย เพิม่เติม (ใบความรู๎ 1) ชื่นชม สรุป 
(4) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสรุปถึงการรู๎จักตนเองด๎านอารมณ๑ 
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4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ (การรูจ๎ักตนเองด๎านความเครยีด)
 (1) ผู๎กํากับลูกเสือนาํเขา๎สูํบทเรียนโดยเลือกสื่อภาพเหตุการณ๑เกี่ยวกับความเครียดจาก

หนังสือพิมพ๑ จํานวน 2 ภาพ แล๎วชวนสนทนาเรื่องความเครียดที่ลูกเสือมีประสบการณ๑ตรง วํามีผลอยํางไร
บ๎าง ทั้งทางสร๎างสรรค๑และไมํสรา๎งสรรค๑ 

(2) แบํงกลุํมลูกเสือหาวิธีจัดการกับความเครยีดอยํางสร๎างสรรค๑ 
(3) ผู๎แทนกลุํมนําเสนอ ผู๎กาํกับลูกเสือนําอภิปราย เพิม่เติม ชืน่ชม สรุป 
(4) บรรยายการจัดการกับความเครียดและนําลกูเสือฝึกผอํนคลายความเครียด 

(ใบความรู๎ 2 – 3) 
 (5) ผู๎กํากับลูกเสือสอบถามประสบการณ๑ตรงหลังฝึกของลกูเสือ 

  4.4 ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑  
  4.5 พิธีปิดปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงผลเสยีของอารมณ๑ทางลบและความเครยีด

ตํอตนเองและผ๎ูอื่น และมีทักษะการจดัการกับอารมณ๑และความเครยีดอยํางเหมาะสม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 

เพลง 
ดั่งดอกไม้บาน 

เสถียรธรรมสถาน 
จากสํวนหนึ่งของอัลบมั ชมสวน 

คําร๎อง / ทาํนอง ทวีศักดิ์ อุชุคตานนท๑ 
เรียบเรียง กมัพล มณี 

ลมหายใจเข๎า…. ลมหายใจออก ดัง่ดอกไม๎บาน 
ภูผาใหญํกวา๎ง ดั่งสายน้ําฉ่ําเย็น ดั่งนภากาศ อันบางเบา 

สวัสด ี
เมื่อเจอะกันเราทักกันสวัสด ี สวัสดีคํะ สวัสดีครับ 
เมื่อผิดพลัง้ขออภยัขอโทษที ขอโทษคํะ ขอโทษครับ 
เมื่อจากันยกมอืไหวข๎อลาที ลากํอนคํะ ลากํอนครับ 
ผู๎ใดมีมิตไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณคํะ ขอบคุณครับ 

 4) ผูก้�ากบัลกูเสอืเลา่เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์

 5) พธิปิีด ปิดประชมุกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)
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4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลงหรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ (การรูจ๎ักตนเองด๎านความเครยีด)
 (1) ผู๎กํากับลูกเสือนาํเขา๎สูํบทเรียนโดยเลือกสื่อภาพเหตุการณ๑เกี่ยวกับความเครียดจาก

หนังสือพิมพ๑ จํานวน 2 ภาพ แล๎วชวนสนทนาเรื่องความเครียดที่ลูกเสือมีประสบการณ๑ตรง วํามีผลอยํางไร
บ๎าง ทั้งทางสร๎างสรรค๑และไมํสรา๎งสรรค๑ 

(2) แบํงกลุํมลูกเสือหาวิธีจัดการกับความเครยีดอยํางสร๎างสรรค๑ 
(3) ผู๎แทนกลุํมนําเสนอ ผู๎กาํกับลูกเสือนําอภิปราย เพิม่เติม ชืน่ชม สรุป 
(4) บรรยายการจัดการกับความเครียดและนําลกูเสือฝึกผอํนคลายความเครียด 

(ใบความรู๎ 2 – 3) 
 (5) ผู๎กํากับลูกเสือสอบถามประสบการณ๑ตรงหลังฝึกของลกูเสือ 

  4.4 ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน๑  
  4.5 พิธีปิดปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงผลเสยีของอารมณ๑ทางลบและความเครยีด

ตํอตนเองและผ๎ูอื่น และมีทักษะการจดัการกับอารมณ๑และความเครยีดอยํางเหมาะสม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 

เพลง 
ดั่งดอกไม้บาน 

เสถียรธรรมสถาน 
จากสํวนหนึ่งของอัลบมั ชมสวน 

คําร๎อง / ทาํนอง ทวีศักดิ์ อุชุคตานนท๑ 
เรียบเรียง กมัพล มณี 

ลมหายใจเข๎า…. ลมหายใจออก ดัง่ดอกไม๎บาน 
ภูผาใหญํกวา๎ง ดั่งสายน้ําฉ่ําเย็น ดั่งนภากาศ อันบางเบา 

สวัสด ี
เมื่อเจอะกันเราทักกันสวัสด ี สวัสดีคํะ สวัสดีครับ 
เมื่อผิดพลัง้ขออภยัขอโทษที ขอโทษคํะ ขอโทษครับ 
เมื่อจากันยกมอืไหวข๎อลาที ลากํอนคํะ ลากํอนครับ 
ผู๎ใดมีมิตไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณคํะ ขอบคุณครับ 
เมือ่จากกนัยกมอืไหวข้อลาที

ผูใ้ดมมีติรไมต่รขีอขอบคณุ
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ใบงาน 
ภาพส่ือเรื่องอารมณ์ที่สร้างสรรค์ 

แอพฯ เจ๋งๆ สร้างสรรค์ 'นิ้ว' เป็น 'หน้า' ส่ือทุกอารมณ ์

ค๎นจาก news,edtguide.com/373567_แอพ-สร๎างสรรค๑-นิ้ว-หน๎า-สื่อทุกอารมณ๑วันที1่0 มิถุนายน 2556 
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ภาพส่ือเรื่องอารมณ์จากหนังสือพิมพ์(ไม่สร้างสรรค์) 

แฟชั่นฮิตนักเรียนหญิงยกพวกตีกันแค่แย่งคนรัก-เปร้ียว-มองหน้า 
    เหตุหลักๆ จาก “แย่งคนรักกัน” ลองลงมาเป็น
เรื่อง“แฟช่ัน” แตํงตัวเปร้ียวก็นํามาเป็นเรือ่งตกีันได ๎
และสุดท๎าย การ “มองหน้า” ก็ตีกันได๎เหมือนกัน 

นักเรียนพาณิชย๑ 2 คน เลําวํา หลังมีคลิปวิดีโอเผยแพรํ
ออกไปนั้น  การตีกนัของนักเรยีนหญงิไดก๎ลายเป็น
เรื่องยอดฮิต ทาํใหม๎ีเพือ่นมากขึน้ บางคนถึงขนาด
บอกให๎เพื่อนทีอ่ยูํในกลุํมเดียวกนั ชํวยใช๎โทรศัพท๑ 

ถํายคลิปวิดีโอฉากตบฝ่ายตรงข๎ามเอาไว๎หนํอยก็มีรูปแบบการตีกันของนกัเรียนหญิงนั้น แตํกํอนจะ
ตบตีกันในโรงเรียน ในหอ๎งเรียนในโรงยิมบ๎าง ในห๎องน้าํ ซึ่งมักจะถูกครูลงโทษทั้งคูํ หรือ “ยังไมํ
สะใจ” ก็ถูกเพื่อนห๎ามปรามเสียแล๎ว จึงเกิดการคาใจกันขึน้มาจนมาเป็น "นัดตบตี"กนันอกโรงเรียน
เชํน สนามกีฬาทั่วๆ ไป ตอํมาเป็นป้ายรถประจําทาง บางครั้งเข๎าไปตบตีกนัในหา๎งสรรพสนิคา๎ตําง
ฝ่ายตํางกม็ ี"กองเชียร์"ตามไปด๎วย จึงเกดิการยั่วยุกันขึน้หาก เชํน เพื่อนคนหนึ่งพยายามหา๎ม
ปรามไมํให๎ตีกันแตอํีกฝ่ายอาจเข๎าใจผดิคิดวาํ ไปชํวยอีกฝ่ายหนึ่งที่กาํลังตบตีกันอยูํ จงึทําให๎ทัง้กลุํม
ต๎องยกพวกตะลุยกนั ไมํรู๎วําใครเป็นใครมั่วกันไปหมดกม็ ี

ค๎นจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=90203วันที1่0 มิถุนายน 2556 
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คลิปโจ๋ตบกัน บังคับกราบเท้า ยกพวกตีคู่อริ 
นักเรียนหญิงโรงเรียนประจําจังหวัดนํานยก
พวกตีกับนักศึกษาหญิงวิทยาลัยดังสาเหตุ 
เพราะมองหนา๎ หลังบังคับให๎กราบเท๎าไมํ
สําเร็จ ทํามกลางเสียงเชียร๑พร๎อมถํายคลิปมือ
ถือสํงแจกจาํยกลุมํวัยรุํนทั่วเมือง...  
นักเรียนหญิงโรงเรียนประจําจังหวัดนําน 

ยกพวกตกีับนักศึกษาหญิงวิทยาลัยดงัสาเหตุ เพราะมองหน๎า หลังบังคับให๎กราบเท๎าไมํสําเร็จ 
ทํามกลางเสียงเชียร๑พร๎อมถํายคลิปมือถอืสํงแจกจํายกลุํมวัยรุํนทั่วเมือง...  
ผู๎สื่อขําวรายงานวันนี้ (8 มิ.ย.) คลิปมือถือการชกตํอยตบตีกันระหวํางนกัเรียนหญิงชั้นมัธยมปลาย
สตรีประจํา จังหวัดนําน กับนักศึกษาหญิงระดบั ปวช.ของวิทยาลัยแหํงหนึ่งใน จ.นําน ในชุดนักเรียน
นักศึกษาถูกเผยแพรํระบาดไปยังกลุมํวัยรุํน เพือ่ฝูงคนรู๎จกัทั่วจังหวดันําน เป็นทีฮ่ือฮาและ
วิพากษ๑วิจารณ๑ถึงความไมํเหมาะสมและความก๎าวร๎าวใช๎กําลังของ เด็กในขณะที่เมอืงนํานกําลังก๎าว
ไปสูํเมืองนําอยูํ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมอนัดีงาม  
โดยคลิปมือถอืดังกลําวถํายโดยนักเรยีนนกัศึกษาสองสถาบันดังกลําวระหวํางการ ตบตีกันของหญิง
สาวทั้งสองที่บริเวณสนามใน ฌาปนสถานบา๎นร๎องตอง ต.ทํานา๎ว อ.ภูเพียง จ.นําน เมื่อสัปดาห๑ที่แล๎ว
ชํวงเปิดเทอมใหมํ ทาํมกลางการสํงเสียงเชียร๑ของเพื่อน ๆ และบางคนถือโอกาสใช๎เท๎าถีบฝ่ายตรง
ข๎าม ด๎วยสาเหตุเพยีงแคํอกีฝ่ายถกูมองหน๎าแล๎วไมํพอใจจึงเรียกใหไ๎ปขอโทษพร๎อมบังคับใหก๎ราบ
เท๎า แตํไมสํามารถตกลงกนัไดจ๎ึงลงมอืตบตีกันดังกลําวเป็นเวลากวาํ 10 นาที ซึ่งคลิปการตบตีกันได๎
ถูกสํงตํอไปให๎เพือ่นนกัเรียนนกัศึกษาตลอดจนคนรู๎จัก ระบาดไปทั่ว จ.นําน ซึง่ทางผู๎เกีย่วข๎องยังไมํ
ทราบและเห็นคลิปดังกลําว ซึ่งหากปลอํยใหม๎ีการเผยแพรํไปอีกก็จะระบาดไปยังจังหวัดอืน่ ๆ อีก จะ
สร๎างความเสื่อมเสียให๎แกํชาวจังหวัดนําน ถ๎าหนํวยงานที่รับผิดชอบไมํรีบจัดการอยํางใดอยาํงหนึ่ง 
โดยปลํอยให๎เรือ่งเงียบเองเหมือนที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้ง. 

ค๎นจาก http://www.thairath.co.th/content/region/11569 วันที1่0 มิถุนายน 2556 
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ภาพส่ือเรื่องความเครียดจากหนังสือพิมพ์ 
 

คนเบ่ือ นักเรียน-นักเลง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เผยผลสํารวจ "พฤติกรรม
ของวัยรุํนในสังคม ณ วันนี ้กรณี 
นักเรียน-นักเลง" ของประชาชนทีม่ี
ตํอพฤติกรรมวัยรุนํ ในกรณี
นักเรียน-นักเลง เพือ่สะทอ๎นความ
คิดเหน็ โดยผลสํารวจมีดังนี ้

 ร๎อยละ 27.56 เห็นวําสรา๎งความเดือนร๎อนให๎กบัครอบครัวและคนรอบข๎างจนสูญเสยีทรัพย๑สินและ
ชีวิต 
ร๎อยละ 19.64 ไมพํอใจ เบื่อนํายกับการกระทํา 
ร๎อยละ 18.31 มีผลตํอภาพพจน๑ของเยาวชน สถาบันศึกษาและสังคมไทยใหด๎ูแยํลง  
ร๎อยละ 16.62 รู๎สึกแยํ เสียใจ หดหู ํกับการกระทํานี้  
ร๎อยละ 36.16 ควรอบรมปลูกฝังคํานยิมทีด่ีให๎  
ร๎อยละ 35.64  ควรเพิ่มบทลงโทษใหห๎ลาบจํา   
ร๎อยละ 28.36  ควรแก๎ปัญหาตั้งแตํครอบครัว 

ค๎นจาก morning-news.bectro.com/เร่ืองเลําเช๎าน้ี-ขําวประชาสัมพันธ๑-2390.htmlวันที่10 มิถุนายน 2556

น้องเมียเลือดร้อน รัวฆ่าเสธ.ต๊ิก 
พ.อ.อาจารย๑

วิทยาลัยทบ. ฉุนไม่ไป
ร่วมงานวันเกิด
กระหน่ํายิง “เสธ.ติ๊ก” 
พันเอกอาจารย๑วิทยาลัย 

นั่งโจ๎ดิ้นคาวงเหล๎าหน๎าบ๎าน ฝีมือน๎องเมียเลือดร๎อนไมํพอใจพี่เขยไมํไปรํวมงานฉลองวันเกิดอีกครั้ง 
กลับมาเห็นสุราเฮฮากับเพื่อนฝูงเลยปะทะคารมไม่กี่ประโยค ก่อนคว้าปืนลั่นกระสุน ต่อหน้า
สหายกลางวงไปสิ้นลมระหวํางสํงโรงพยาบาล ตํารวจปิดล๎อมล็อกฆาตกรทันควัน สารภาพ ระบาย
ความอัดอั้นถึงขั้นระเบิดอารมณ๑ดับแค๎นน๎องเมียเลือดร๎อนยิงดับนายทหารพี่เขยคาวงเหล๎า เกิดขึ้น
เมื่อเวลา 00.30 ... 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
201

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 207 

คลิปโจ๋ตบกัน บังคับกราบเท้า ยกพวกตีคู่อริ 
นักเรียนหญิงโรงเรียนประจําจังหวัดนํานยก
พวกตีกับนักศึกษาหญิงวิทยาลัยดังสาเหตุ 
เพราะมองหนา๎ หลังบังคับให๎กราบเท๎าไมํ
สําเร็จ ทํามกลางเสียงเชียร๑พร๎อมถํายคลิปมือ
ถือสํงแจกจาํยกลุมํวัยรุํนทั่วเมือง...  
นักเรียนหญิงโรงเรียนประจําจังหวัดนําน 

ยกพวกตกีับนักศึกษาหญิงวิทยาลัยดงัสาเหตุ เพราะมองหน๎า หลังบังคับให๎กราบเท๎าไมํสําเร็จ 
ทํามกลางเสียงเชียร๑พร๎อมถํายคลิปมือถอืสํงแจกจํายกลุํมวัยรุํนทั่วเมือง...  
ผู๎สื่อขําวรายงานวันนี้ (8 มิ.ย.) คลิปมือถือการชกตํอยตบตีกันระหวํางนกัเรียนหญิงชั้นมัธยมปลาย
สตรีประจํา จังหวัดนําน กับนักศึกษาหญิงระดบั ปวช.ของวิทยาลัยแหํงหนึ่งใน จ.นําน ในชุดนักเรียน
นักศึกษาถูกเผยแพรํระบาดไปยังกลุมํวัยรุํน เพือ่ฝูงคนรู๎จกัทั่วจังหวดันําน เป็นทีฮ่ือฮาและ
วิพากษ๑วิจารณ๑ถึงความไมํเหมาะสมและความก๎าวร๎าวใช๎กําลังของ เด็กในขณะที่เมอืงนํานกําลังก๎าว
ไปสูํเมืองนําอยูํ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมอนัดีงาม  
โดยคลิปมือถอืดังกลําวถํายโดยนักเรยีนนกัศึกษาสองสถาบันดังกลําวระหวํางการ ตบตีกันของหญิง
สาวทั้งสองที่บริเวณสนามใน ฌาปนสถานบา๎นร๎องตอง ต.ทํานา๎ว อ.ภูเพียง จ.นําน เมื่อสัปดาห๑ที่แล๎ว
ชํวงเปิดเทอมใหมํ ทาํมกลางการสํงเสียงเชียร๑ของเพื่อน ๆ และบางคนถือโอกาสใช๎เท๎าถีบฝ่ายตรง
ข๎าม ด๎วยสาเหตุเพยีงแคํอกีฝ่ายถกูมองหน๎าแล๎วไมํพอใจจึงเรียกใหไ๎ปขอโทษพร๎อมบังคับใหก๎ราบ
เท๎า แตํไมสํามารถตกลงกนัไดจ๎ึงลงมอืตบตีกันดังกลําวเป็นเวลากวาํ 10 นาที ซึ่งคลิปการตบตีกันได๎
ถูกสํงตํอไปให๎เพือ่นนกัเรียนนกัศึกษาตลอดจนคนรู๎จัก ระบาดไปทั่ว จ.นําน ซึง่ทางผู๎เกีย่วข๎องยังไมํ
ทราบและเห็นคลิปดังกลําว ซึ่งหากปลอํยใหม๎ีการเผยแพรํไปอีกก็จะระบาดไปยังจังหวัดอืน่ ๆ อีก จะ
สร๎างความเสื่อมเสียให๎แกํชาวจังหวัดนําน ถ๎าหนํวยงานที่รับผิดชอบไมํรีบจัดการอยํางใดอยาํงหนึ่ง 
โดยปลํอยให๎เรือ่งเงียบเองเหมือนที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้ง. 

ค๎นจาก http://www.thairath.co.th/content/region/11569 วันที1่0 มิถุนายน 2556 
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ภาพส่ือเรื่องความเครียดจากหนังสือพิมพ์ 
 

คนเบ่ือ นักเรียน-นักเลง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เผยผลสํารวจ "พฤติกรรม
ของวัยรุํนในสังคม ณ วันนี ้กรณี 
นักเรียน-นักเลง" ของประชาชนทีม่ี
ตํอพฤติกรรมวัยรุนํ ในกรณี
นักเรียน-นักเลง เพือ่สะทอ๎นความ
คิดเหน็ โดยผลสํารวจมีดังนี ้

 ร๎อยละ 27.56 เห็นวําสรา๎งความเดือนร๎อนให๎กบัครอบครัวและคนรอบข๎างจนสูญเสยีทรัพย๑สินและ
ชีวิต 
ร๎อยละ 19.64 ไมพํอใจ เบื่อนํายกับการกระทํา 
ร๎อยละ 18.31 มีผลตํอภาพพจน๑ของเยาวชน สถาบันศึกษาและสังคมไทยใหด๎ูแยํลง  
ร๎อยละ 16.62 รู๎สึกแยํ เสียใจ หดหู ํกับการกระทํานี้  
ร๎อยละ 36.16 ควรอบรมปลูกฝังคํานยิมทีด่ีให๎  
ร๎อยละ 35.64  ควรเพิ่มบทลงโทษใหห๎ลาบจํา   
ร๎อยละ 28.36  ควรแก๎ปัญหาตั้งแตํครอบครัว 

ค๎นจาก morning-news.bectro.com/เร่ืองเลําเช๎าน้ี-ขําวประชาสัมพันธ๑-2390.htmlวันที่10 มิถุนายน 2556
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กลับมาเห็นสุราเฮฮากับเพื่อนฝูงเลยปะทะคารมไม่กี่ประโยค ก่อนคว้าปืนลั่นกระสุน ต่อหน้า
สหายกลางวงไปสิ้นลมระหวํางสํงโรงพยาบาล ตํารวจปิดล๎อมล็อกฆาตกรทันควัน สารภาพ ระบาย
ความอัดอั้นถึงขั้นระเบิดอารมณ๑ดับแค๎นน๎องเมียเลือดร๎อนยิงดับนายทหารพี่เขยคาวงเหล๎า เกิดขึ้น
เมื่อเวลา 00.30 ... 
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ไล่ล่าล็อกทันควัน แท็กซี่ห่ืน ขืนใจผู้โดยสารสาว 
ปืนขูํบังคับบําเรอกามมํานรดู 

แล๎วชิงกระเป๋า-มือถอืเผํนหนี ตร.ค๎นในรถ 

เจอยาบ๎าอีก6เม็ดแท็กซี่หื่นกามลวง
ผู๎โดยสารเป็นพนกังานสาวบริษัทวัย 24 ปี 
ไปขํมขนืยับในโรงแรมมํานรูด กํอนจะชิง 
ทรัพย๑หลบหนี แตํไปไมํรอดเหยื่อสาวขอ 

ความชํวยเหลือพนักงานโรงแรมแจ๎ง 
ตํารวจสกัดจับไว๎ได๎ทันควันพร๎อม
ของกลางอ๎างผูเ้สยีหายสมยอม แฉก่อน 

กํอเหตุรับหญิงสาวเคราะห๑ร๎ายจากยํานเพชรบุรี ตัดใหมํให๎ไปสํงบ๎านยํานบางกรวย แตํกลับ
ฉวยโอกาสขับออกนอกเส๎นทางพาเข๎ามํานรูด ใช๎ปืนจี้พาตัวไปขํมขืน ผู๎การนนทบุรสี ั �งตรวจสอบ

ประวัติอยําง....

ค๎นจาก http://www.thairath.co.th/todayวันที่9มิถุนายน 2556นายหัวฆ่านายหัว แทงพรุน ดับคาแบงก์ 2 ศพ 
มือมีดแค๎น-ที่หลุดจํานอง 30 ล. 

พาคนมาซื้อคืนขอสํวนตําง 8 ล. อีกฝ่าย
ไมํยอมเลยกํอคดีสลดฆําสยอง 2 ศพ
คาธนาคารกลางเมืองภูเก็ต เสี่ยเจ๎าของ
อพาร๑ตเมนต๑กํอเหตุระทึกขวัญควงมีดพับ 

กะซวกนายหัวเศรษฐีที่ดินคนดัง
เกาะภูเก็ตรํางพรุนดับสยอง กํอนจ๎วง
กระหนํ�าแทงปลิดชีพตัวเองมีดปักอก
ตัดขั้วหัวใจตายตามอีกศพหลังทั �งคู่

นัดมาเจรจาที่ธนาคารเรื่องไถํถอนที่ดินที่เสี่ยหนุํมมือมีดนําไปจํานองกับนายหัว 30 ล๎านบาท 
เอาเงินไปลงทุนสร๎างอพาร๑ตเมนต๑ แตํหมดสัญญาไถํถอนจนที่ดินหลุดจํานอง เสี่ยหนุํมเจรจา
ขอสํวน ตํางราคาที่ดินที่... 

ค๎นจาก http://www.thairath.co.th/todayวันที่7มิถุนายน 2556
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นายกอินเดียขอร้องมอ๊บสลายชมุนุม-ลั่นแก้กม.คดีล่วงละเมิดทางเพศ 
สํานักขําวตํางประเทศรายงานจาก

กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดียวํา นายกรัฐมนตรี
มานโมฮัน ซงิห๑ แหงํอินเดีย แถลงเรียกร๎อง
ขอให๎ประชาชนอยูํในความสงบ พร๎อมกับให๎
คํามั่นวาํ จะปรับแก๎กฎหมายลงโทษผู๎กระทํา
ผิดในคดีลํวงละเมิดทางเพศใหม๎ีความ
เข๎มงวดขึ้น หลงัเจ๎าหน๎าที่ไมํสามารถควบคุม
สถานการณ๑ชุมนมุ ทีม่ีสาเหตุจากคดขีํมขืน
นักศึกษาหญิงเมือ่สัปดาห๑กํอน 

ซิงห๑กลําววํา รัฐบาลอินเดยีรับทราบมาโดยตลอด และมคีวามเข๎าใจในอารมณ๑โกรธแค๎น และ
การแสดงออกซึ่งความไมํพอใจอยาํงรุนแรงที่เพิ่มขึน้อยาํงรวดเร็ว ซึ่งมีสาเหตุจากคดีสะเทือนขวัญที่
เกิดขึน้เมื่อคืนวันที ่16 ธ.ค. อยํางไรก็ตาม ตนขอร๎องให๎กลุมํผู๎ชุมนุมยุติการเดินขบวนตอํต๎าน เพื่อ
ไมํใหส๎ถานการณ๑วุํนวายไปกวํานี้ ทั้งนี ้รัฐบาลและหนํวยงานที่เกี่ยวขอ๎งจะทาํทุกวิถีทาง เพือ่เพิ่ม
ความปลอดภัย และให๎การคุ๎มครองสตรีชาวอนิเดียทุกคนอยํางดีที่สุด 

ขณะที่รายงานจากสํานกังานตาํรวจกรุงนิวเดลรีะบุวํา เหตุการณ๑ปะทะระหวํางเจา๎หน๎าที่ กับ
กลุํมผู๎ประท๎วงซึ่งสํวนใหญํเป็นนักศึกษาเมือ่วันอาทิตย๑ ทําใหม๎ีผู๎ได๎รับบาดเจ็บกวํา 100 คน ใน
จํานวนนี้เป็นเจ๎าหน๎าที่กวํา 60 คน ทางการยงัคงต๎องปิดถนนทุกสายทีมุ่ํงสูํประตูชัย และสถานที่
สําคัญทางราชการใจกลางกรุงนิวเดลี 

ด๎านเหยื่อผู๎ถูกกระทําชําเรา ซึ่งเป็นนกัศึกษาสาววัย 23 ปี ยังคงต๎องนอนพักรักษาตัวอยูํใน
ห๎องพกัผู๎ป่วยพิเศษ กลําวกับผ๎ูสื่อขาํวของหนังสือพิมพ๑ “เดอะ ฮินดูสถาน ไทม๑ส” เป็นครั้งแรกหลัง
เกิดเหตุวํา ผลกรรมกาํลังจะตามสนองชายทั้ง 6 คน ทีท่ําร๎ายเธอและแฟนหนุํมจนได๎รับบาดเจ็บ
สาหัสแล๎ว 

ค๎นจาก 
www.kraipost.com/p/578/นายกอนิเดียขอม็อบสลายชุมนมุ-ลั่นแก๎กม.คดีลํวงละเมิดทางเพศ.html 
วันที่ 10 มิถุนายน 2556 

ขอสว่นต่างราคาทีด่นิที.่..
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ไล่ล่าล็อกทันควัน แท็กซี่ห่ืน ขืนใจผู้โดยสารสาว 
ปืนขูํบังคับบําเรอกามมํานรดู 

แล๎วชิงกระเป๋า-มือถอืเผํนหนี ตร.ค๎นในรถ 

เจอยาบ๎าอีก6เม็ดแท็กซี่หื่นกามลวง
ผู๎โดยสารเป็นพนกังานสาวบริษัทวัย 24 ปี 
ไปขํมขนืยับในโรงแรมมํานรูด กํอนจะชิง 
ทรัพย๑หลบหนี แตํไปไมํรอดเหยื่อสาวขอ 

ความชํวยเหลือพนักงานโรงแรมแจ๎ง 
ตํารวจสกัดจับไว๎ได๎ทันควันพร๎อม
ของกลางอ๎างผูเ้สยีหายสมยอม แฉก่อน 

กํอเหตุรับหญิงสาวเคราะห๑ร๎ายจากยํานเพชรบุรี ตัดใหมํให๎ไปสํงบ๎านยํานบางกรวย แตํกลับ
ฉวยโอกาสขับออกนอกเส๎นทางพาเข๎ามํานรูด ใช๎ปืนจี้พาตัวไปขํมขืน ผู๎การนนทบุรสี ั �งตรวจสอบ

ประวัติอยําง....

ค๎นจาก http://www.thairath.co.th/todayวันที่9มิถุนายน 2556นายหัวฆ่านายหัว แทงพรุน ดับคาแบงก์ 2 ศพ 
มือมีดแค๎น-ที่หลุดจํานอง 30 ล. 

พาคนมาซื้อคืนขอสํวนตําง 8 ล. อีกฝ่าย
ไมํยอมเลยกํอคดีสลดฆําสยอง 2 ศพ
คาธนาคารกลางเมืองภูเก็ต เสี่ยเจ๎าของ
อพาร๑ตเมนต๑กํอเหตุระทึกขวัญควงมีดพับ 

กะซวกนายหัวเศรษฐีที่ดินคนดัง
เกาะภูเก็ตรํางพรุนดับสยอง กํอนจ๎วง
กระหนํ�าแทงปลิดชีพตัวเองมีดปักอก
ตัดขั้วหัวใจตายตามอีกศพหลังทั �งคู่

นัดมาเจรจาที่ธนาคารเรื่องไถํถอนที่ดินที่เสี่ยหนุํมมือมีดนําไปจํานองกับนายหัว 30 ล๎านบาท 
เอาเงินไปลงทุนสร๎างอพาร๑ตเมนต๑ แตํหมดสัญญาไถํถอนจนที่ดินหลุดจํานอง เสี่ยหนุํมเจรจา
ขอสํวน ตํางราคาที่ดินที่... 

ค๎นจาก http://www.thairath.co.th/todayวันที่7มิถุนายน 2556
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นายกอินเดียขอร้องมอ๊บสลายชมุนุม-ลั่นแก้กม.คดีล่วงละเมิดทางเพศ 
สํานักขําวตํางประเทศรายงานจาก

กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดียวํา นายกรัฐมนตรี
มานโมฮัน ซงิห๑ แหงํอินเดีย แถลงเรียกร๎อง
ขอให๎ประชาชนอยูํในความสงบ พร๎อมกับให๎
คํามั่นวาํ จะปรับแก๎กฎหมายลงโทษผู๎กระทํา
ผิดในคดีลํวงละเมิดทางเพศใหม๎ีความ
เข๎มงวดขึ้น หลงัเจ๎าหน๎าที่ไมํสามารถควบคุม
สถานการณ๑ชุมนมุ ทีม่ีสาเหตุจากคดขีํมขืน
นักศึกษาหญิงเมือ่สัปดาห๑กํอน 

ซิงห๑กลําววํา รัฐบาลอินเดยีรับทราบมาโดยตลอด และมคีวามเข๎าใจในอารมณ๑โกรธแค๎น และ
การแสดงออกซึ่งความไมํพอใจอยาํงรุนแรงที่เพิ่มขึน้อยาํงรวดเร็ว ซึ่งมีสาเหตุจากคดีสะเทือนขวัญที่
เกิดขึน้เมื่อคืนวันที ่16 ธ.ค. อยํางไรก็ตาม ตนขอร๎องให๎กลุมํผู๎ชุมนุมยุติการเดินขบวนตอํต๎าน เพื่อ
ไมํใหส๎ถานการณ๑วุํนวายไปกวํานี้ ทั้งนี ้รัฐบาลและหนํวยงานที่เกี่ยวขอ๎งจะทาํทุกวิถีทาง เพือ่เพิ่ม
ความปลอดภัย และให๎การคุ๎มครองสตรีชาวอนิเดียทุกคนอยํางดีที่สุด 

ขณะที่รายงานจากสํานกังานตาํรวจกรุงนิวเดลรีะบุวํา เหตุการณ๑ปะทะระหวํางเจา๎หน๎าที่ กับ
กลุํมผู๎ประท๎วงซึ่งสํวนใหญํเป็นนักศึกษาเมือ่วันอาทิตย๑ ทําใหม๎ีผู๎ได๎รับบาดเจ็บกวํา 100 คน ใน
จํานวนนี้เป็นเจ๎าหน๎าที่กวํา 60 คน ทางการยงัคงต๎องปิดถนนทุกสายทีมุ่ํงสูํประตูชัย และสถานที่
สําคัญทางราชการใจกลางกรุงนิวเดลี 

ด๎านเหยื่อผู๎ถูกกระทําชําเรา ซึ่งเป็นนกัศึกษาสาววัย 23 ปี ยังคงต๎องนอนพักรักษาตัวอยูํใน
ห๎องพกัผู๎ป่วยพิเศษ กลําวกับผ๎ูสื่อขาํวของหนังสือพิมพ๑ “เดอะ ฮินดูสถาน ไทม๑ส” เป็นครั้งแรกหลัง
เกิดเหตุวํา ผลกรรมกาํลังจะตามสนองชายทั้ง 6 คน ทีท่ําร๎ายเธอและแฟนหนุํมจนได๎รับบาดเจ็บ
สาหัสแล๎ว 

ค๎นจาก 
www.kraipost.com/p/578/นายกอนิเดียขอม็อบสลายชุมนมุ-ลั่นแก๎กม.คดีลํวงละเมิดทางเพศ.html 
วันที่ 10 มิถุนายน 2556 
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ใบความรู้ 
การจัดการกับอารมณ์ 

อารมณ๑เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎เสมอเมื่อมีสิ่งมากระทบซึ่งอาจมาจากเหตุภายนอก เชํน คนชมก็ดีใจ 
คนวําก็เสียใจ หรือมาจากภายใน เชํน คิดวําเรียนเข๎าใจ ก็สบายใจ คิดวําคนไมํรักก็ไมํสบายใจ เป็นต๎น 

อารมณ๑ดีนี้คนสํวนใหญํมักพอใจ และติดให๎มีอารมณ๑ดี แตํอารมณ๑ด๎านไมํดี เชํน หงุดหงิด โมโห
ไมํพอใจ คนมกัไมํชอบ และไมํอยากเป็น ไมํอยากเจอ เพราะนอกจากจะสํงผลกระทบตํอตนเองแล๎วยงักระทบ 

คนรอบข๎างไปด๎วย เชํน ไมํอยากพูดคุยกับใคร พูดไมํเพราะ หน๎านิ่ว คิ้วขมวด ขวางโลก บางครั้งอาจถึงขั้น 

เป็นอันตราย เชํน ขับขี่รถเร็ว ทําลายของ หรือร๎ายแรงถึงขั้นชกตํอย ทําร๎ายกัน หรือทําร๎ายตนเอง 
การจัดการกับอารมณ๑ที่มากเกนิไป โดยเฉพาะอารมณ๑ไมดํี จึงมีความสําคัญ มีวิธกีารดังนี้ 
1. สังเกตว่าเกิดอารมณ์ไม่พึงพอใจแล้ว การสังเกตเห็นถอืวําเป็นจดุตั้งต๎นที่สาํคัญ ที่จะนําไปสูํ

การจัดการกับอารมณ๑ได ๎หรือเรยีกวํา มีสติเหน็สิ่งนี้แล๎ว 
2. หาวิธีจัดการกับอารมณ์ เมื่อสตมิา ปัญญาก็เกิด ทบทวน ใครํครวญวําจะทําอยํางไรตํอ ปลํอย

อารมณ๑ออกไปจะเกิดอะไรขึ้น ถ๎าระงับอารมณ๑จะเป็นอยํางไร และเลือกวิธีที่ทําได๎จริง เชํน นบัหนึ่งถึงร๎อย 
ขอเวลานอกหรอืหลบจากสถานการณ๑ไปกอํนจนอารมณ๑ดคีํอยกลับมา สังเกตใจตัวเองทีพ่ลุํงพลํานไปมา หา
กิจกรรมทีอ่อกแรงทํา (เพือ่ระบายอารมณ๑ไมดํทีี่ไมํเป็นโทษแกใํคร เชํน เตะฟุตบอลแรง ๆ ตีเทนนิสแรง ๆ 
ตบลูกปิงปองแรง ๆ ขยี้ผ๎าที่ซกัแรง ๆ แปรงผ๎าที่ซักแรง ๆ ขัดห๎องน้าํแรง ๆ) ปรึกษาเพื่อน หรือคนที่ลกูเสือ
เชื่อถือและไว๎วางใจเพือ่ทําความเข๎าใจสิ่งที่เกิดขึ้น และหาทางจัดการอยํางเหมาะสมตํอไป 

3. ช่ืนชมตัวเองที่เอาชนะอารมณ์ไม่ดีได้สําเร็จ (กรณีไมํสาํเร็จสังเกตวํา มจีุดออํนตรงไหนจะได๎
หาวิธีการที่เหมาะสมมาใช๎ครั้งตอํไปหรอืปรึกษาผู๎ร๎ู) 

การฝึกจัดการอารมณ๑บํอย ๆ เป็นเสมือนบททดสอบตนเองในเรื่องอารมณ๑นี้วําสอบผํานหรือไมํผําน 
แม๎จะไมํผํานในครั้งเดียว แตํถ๎ามีใจมุํงมั่นที่จะพัฒนาตนในเรื่องการแสดงออกทางอารมณ๑ที่เหมาะสมแล๎ว มี
ความเพยีรที่จะลงมือทาํอยูํเสมอ ๆ ก็จะทําให๎เกิดความชํานาญขึ้นตามลําดับ 

การจัดการกับความเครียด 
ความเครียดเกิดขึน้ได๎เมื่อมีความรู๎สึกวําถกูกดดันจากสถานการณ๑บางอยาํง เชํน ใกล๎สอบแตํยัง

เตรียมตัวไมทํัน กลุม๎ใจเมื่อต๎องรายงานหน๎าชัน้ซึ่งเป็นสิ่งทีไ่มํถนดั ไมํสบายใจที่ทะเลาะกับเพื่อน รู๎สกึวํา
เรียนยาก เป็นต๎น  

ถ๎าจัดการได๎เร็ว ความเครียดก็หายไป แตํหลายครั้งที่ยงัจัดการเรื่องนั้นไมํได ๎ทําให๎มคีวามเครียด
เป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจสํงผลตํอปฏิกิรยิาทางรํางกายที่เรียกวํา ระบบประสาทอัตโนมตัิรวน คือ การ
ทํางานของอวัยวะที่เกี่ยวข๎องกับระบบประสาทอัตโนมัติอาจทํางานผิดปกตไิป เชํน เหงื่อชุํมโชกที่มือ หายใจ
เร็ว หายใจตืน้ หายใจไมํสดุ  

เมื่อยังจัดการกับความเครยีดไมํได๎ตอํไป ก็ยิ่งสงํผลรุนแรงขึ้นตํอสํวนตาํง ๆ ดังนี้ 
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ร่างกาย เชํน ปวดท๎องหรือท๎องเสียทุกครั้งที่ต๎องรายงานหน๎าชั้นที่รู๎สึกไมํพร๎อม ท๎องอืด ฟุ้งซําน 
อํานหนังสือไมํรู๎เรื่องและปวดศีรษะเมื่อใกล๎สอบ ผื่นคันตามผิวหนัง เมื่อเรียนเทําไรก็ตามไมํทัน ปวดเมื่อย 

ตามสํวนตําง ๆ ของรํางกาย เป็นต๎น 
อารมณ์ เชํน เบื่อหนาํย ไมอํยากพูดคุยกับใคร หรือหงดุหงดิ ฉุนเฉียวงําย  
พฤติกรรม เชํน กา๎วร๎าว ทะเลาะ นอนไมหํลับ เก็บตัว แยกตัว อยูํไมํเป็นสุข  
การจัดการกับความเครียดด๎วยตนเองในเบื้องต๎นที่มักทํากนั เชํน นอนพัก ฟังเพลง ทํองเทีย่วดูทีวี 

ไหว๎พระ สวดมนต๑ ทําบุญ ออกกําลังกาย 
แตํถ๎าไมํได๎ผลก็อาจต๎องมีวิธีที่เขม๎ข๎นขึ้น เชํน นั่งสมาธิ ฝึกหายใจคลายเครียด ฝึกผํอนคลายจิตใจ

หรือกล๎ามเนื้อ ฝึกผํอนคลายด๎วยจนิตนาการ ซึง่ต๎องฝึกให๎ชํานาญกํอนเครียดจึงจะได๎ผลด ี
แตํที่สําคัญที่สดุคอื หาสาเหตขุองความเครียดและจัดการที่ต๎นเหตุ เชํน เครียดการสอบเพราะ

เตรียมตัวไมทํัน ก็บริหารการเรยีนใหมํใหส๎อดคล๎องกับการบ๎าน รายงาน และการสอบ เงินไมํพอใช๎ก็สังเกต
และวางแผนการใช๎เงินใหมํ ทะเลาะกับเพือ่นยังไมํคยุกัน ก็สาํรวจวําเกิดอะไรขึ้น แม๎จะเป็นฝ่ายถูก แตํถ๎าไมํ
คุยกนัจะทุกข๑ใจ ก็ลดทิฐิตนเอง ใหอ๎ภยัเพือ่น เริ่มต๎นพูดคุยกันใหมํ กจ็ะทําให๎คลายเครียดได๎ตรงจุดที่สุด 

การผ่อนคลายความเครียด 
ผู๎กํากับลูกเสอืใช๎น้ําเสียงต่ํา ราบเรียบ นุมํนวล จังหวะช๎า ๆ บอกถ๎อยคําตอํไปนี้ ให๎ลูกเสือทําตาม 

“ให๎ลูกเสือนัง่ในทําที่สบายที่สุด สังเกตสํวนไหนที่ยังเกร็งไมํสบาย ใหข๎ยับให๎สบายทีสุ่ด 
ถ๎าหลังโกงใหย๎ืดหลังให๎ตรงเสยีกํอน มอืทั้งสองข๎างวางบนหน๎าตัก วางเท๎าทั้งสองข๎างให๎ราบ 
และสบายที่สุด  

หายใจเข๎าช๎า ๆ ให๎ลมหายใจคํอย ๆ ผํานจากปลายจมกูไปบริเวณหน๎าอกไปจนถึงท๎องสงัเกตวาํ
ท๎องป่องขึน้ ถ๎าไมํแนํใจให๎เอามือจับท๎องวําป่องขึ้นหรือไมํ หยุดลมหายใจไว๎ที่ท๎องสักครู ํ 

คํอย ๆ ผํอนลมหายใจออกช๎า ๆ ทอ๎งจะแฟบลงอกจะราบลง ให๎หายใจออกชา๎กวําหายใจเข๎า 
ให๎มากที่สุด 

ทําอยาํงนี้สกั 5 ครัง้ โดยเอาความสังเกตติดตามลมหายใจอยูํตลอดเวลา” 
หมายเหต ุ   ผู๎กํากับลูกเสอื อาจใช๎วิธีอื่นตามที่เคยได๎ฝึกการผํอนคลายความเครียดมาก็ได ๎

หากจิกรรมทีอ่อกแรงท�า (เพือ่ระบายอารมณ์ไมด่ทีีไ่มเ่ป็นโทษแก่ใคร เชน่ เตะฟุตบอลแรง ๆ ตเีทนนิสแรง ๆ
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ใบความรู้ 
การจัดการกับอารมณ์ 

อารมณ๑เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎เสมอเมื่อมีสิ่งมากระทบซึ่งอาจมาจากเหตุภายนอก เชํน คนชมก็ดีใจ 
คนวําก็เสียใจ หรือมาจากภายใน เชํน คิดวําเรียนเข๎าใจ ก็สบายใจ คิดวําคนไมํรักก็ไมํสบายใจ เป็นต๎น 

อารมณ๑ดีนี้คนสํวนใหญํมักพอใจ และติดให๎มีอารมณ๑ดี แตํอารมณ๑ด๎านไมํดี เชํน หงุดหงิด โมโห
ไมํพอใจ คนมกัไมํชอบ และไมํอยากเป็น ไมํอยากเจอ เพราะนอกจากจะสํงผลกระทบตํอตนเองแล๎วยงักระทบ 

คนรอบข๎างไปด๎วย เชํน ไมํอยากพูดคุยกับใคร พูดไมํเพราะ หน๎านิ่ว คิ้วขมวด ขวางโลก บางครั้งอาจถึงขั้น 

เป็นอันตราย เชํน ขับขี่รถเร็ว ทําลายของ หรือร๎ายแรงถึงขั้นชกตํอย ทําร๎ายกัน หรือทําร๎ายตนเอง 
การจัดการกับอารมณ๑ที่มากเกนิไป โดยเฉพาะอารมณ๑ไมดํี จึงมีความสําคัญ มีวิธกีารดังนี้ 
1. สังเกตว่าเกิดอารมณ์ไม่พึงพอใจแล้ว การสังเกตเห็นถอืวําเป็นจดุตั้งต๎นที่สาํคัญ ที่จะนําไปสูํ

การจัดการกับอารมณ๑ได ๎หรือเรยีกวํา มีสติเหน็สิ่งนี้แล๎ว 
2. หาวิธีจัดการกับอารมณ์ เมื่อสตมิา ปัญญาก็เกิด ทบทวน ใครํครวญวําจะทําอยํางไรตํอ ปลํอย

อารมณ๑ออกไปจะเกิดอะไรขึ้น ถ๎าระงับอารมณ๑จะเป็นอยํางไร และเลือกวิธีที่ทําได๎จริง เชํน นบัหนึ่งถึงร๎อย 
ขอเวลานอกหรอืหลบจากสถานการณ๑ไปกอํนจนอารมณ๑ดคีํอยกลับมา สังเกตใจตัวเองทีพ่ลุํงพลํานไปมา หา
กิจกรรมทีอ่อกแรงทํา (เพือ่ระบายอารมณ๑ไมดํทีี่ไมํเป็นโทษแกใํคร เชํน เตะฟุตบอลแรง ๆ ตีเทนนิสแรง ๆ 
ตบลูกปิงปองแรง ๆ ขยี้ผ๎าที่ซกัแรง ๆ แปรงผ๎าที่ซักแรง ๆ ขัดห๎องน้าํแรง ๆ) ปรึกษาเพื่อน หรือคนที่ลกูเสือ
เชื่อถือและไว๎วางใจเพือ่ทําความเข๎าใจสิ่งที่เกิดขึ้น และหาทางจัดการอยํางเหมาะสมตํอไป 

3. ช่ืนชมตัวเองที่เอาชนะอารมณ์ไม่ดีได้สําเร็จ (กรณีไมํสาํเร็จสังเกตวํา มจีุดออํนตรงไหนจะได๎
หาวิธีการที่เหมาะสมมาใช๎ครั้งตอํไปหรอืปรึกษาผู๎ร๎ู) 

การฝึกจัดการอารมณ๑บํอย ๆ เป็นเสมือนบททดสอบตนเองในเรื่องอารมณ๑นี้วําสอบผํานหรือไมํผําน 
แม๎จะไมํผํานในครั้งเดียว แตํถ๎ามีใจมุํงมั่นที่จะพัฒนาตนในเรื่องการแสดงออกทางอารมณ๑ที่เหมาะสมแล๎ว มี
ความเพยีรที่จะลงมือทาํอยูํเสมอ ๆ ก็จะทําให๎เกิดความชํานาญขึ้นตามลําดับ 

การจัดการกับความเครียด 
ความเครียดเกิดขึน้ได๎เมื่อมีความรู๎สึกวําถกูกดดันจากสถานการณ๑บางอยาํง เชํน ใกล๎สอบแตํยัง

เตรียมตัวไมทํัน กลุม๎ใจเมื่อต๎องรายงานหน๎าชัน้ซึ่งเป็นสิ่งทีไ่มํถนดั ไมํสบายใจที่ทะเลาะกับเพื่อน รู๎สกึวํา
เรียนยาก เป็นต๎น  

ถ๎าจัดการได๎เร็ว ความเครียดก็หายไป แตํหลายครั้งที่ยงัจัดการเรื่องนั้นไมํได ๎ทําให๎มคีวามเครียด
เป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจสํงผลตํอปฏิกิรยิาทางรํางกายที่เรียกวํา ระบบประสาทอัตโนมตัิรวน คือ การ
ทํางานของอวัยวะที่เกี่ยวข๎องกับระบบประสาทอัตโนมัติอาจทํางานผิดปกตไิป เชํน เหงื่อชุํมโชกที่มือ หายใจ
เร็ว หายใจตืน้ หายใจไมํสดุ  

เมื่อยังจัดการกับความเครยีดไมํได๎ตอํไป ก็ยิ่งสงํผลรุนแรงขึ้นตํอสํวนตาํง ๆ ดังนี้ 
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ร่างกาย เชํน ปวดท๎องหรือท๎องเสียทุกครั้งที่ต๎องรายงานหน๎าชั้นที่รู๎สึกไมํพร๎อม ท๎องอืด ฟุ้งซําน 
อํานหนังสือไมํรู๎เรื่องและปวดศีรษะเมื่อใกล๎สอบ ผื่นคันตามผิวหนัง เมื่อเรียนเทําไรก็ตามไมํทัน ปวดเมื่อย 

ตามสํวนตําง ๆ ของรํางกาย เป็นต๎น 
อารมณ์ เชํน เบื่อหนาํย ไมอํยากพูดคุยกับใคร หรือหงดุหงดิ ฉุนเฉียวงําย  
พฤติกรรม เชํน กา๎วร๎าว ทะเลาะ นอนไมหํลับ เก็บตัว แยกตัว อยูํไมํเป็นสุข  
การจัดการกับความเครียดด๎วยตนเองในเบื้องต๎นที่มักทํากนั เชํน นอนพัก ฟังเพลง ทํองเทีย่วดูทีวี 

ไหว๎พระ สวดมนต๑ ทําบุญ ออกกําลังกาย 
แตํถ๎าไมํได๎ผลก็อาจต๎องมีวิธีที่เขม๎ข๎นขึ้น เชํน นั่งสมาธิ ฝึกหายใจคลายเครียด ฝึกผํอนคลายจิตใจ

หรือกล๎ามเนื้อ ฝึกผํอนคลายด๎วยจนิตนาการ ซึง่ต๎องฝึกให๎ชํานาญกํอนเครียดจึงจะได๎ผลด ี
แตํที่สําคัญที่สดุคอื หาสาเหตขุองความเครียดและจัดการที่ต๎นเหตุ เชํน เครียดการสอบเพราะ

เตรียมตัวไมทํัน ก็บริหารการเรยีนใหมํใหส๎อดคล๎องกับการบ๎าน รายงาน และการสอบ เงินไมํพอใช๎ก็สังเกต
และวางแผนการใช๎เงินใหมํ ทะเลาะกับเพือ่นยังไมํคยุกัน ก็สาํรวจวําเกิดอะไรขึ้น แม๎จะเป็นฝ่ายถูก แตํถ๎าไมํ
คุยกนัจะทุกข๑ใจ ก็ลดทิฐิตนเอง ใหอ๎ภยัเพือ่น เริ่มต๎นพูดคุยกันใหมํ กจ็ะทําให๎คลายเครียดได๎ตรงจุดที่สุด 

การผ่อนคลายความเครียด 
ผู๎กํากับลูกเสอืใช๎น้ําเสียงต่ํา ราบเรียบ นุมํนวล จังหวะช๎า ๆ บอกถ๎อยคําตอํไปนี้ ให๎ลูกเสือทําตาม 

“ให๎ลูกเสือนัง่ในทําที่สบายที่สุด สังเกตสํวนไหนที่ยังเกร็งไมํสบาย ใหข๎ยับให๎สบายทีสุ่ด 
ถ๎าหลังโกงใหย๎ืดหลังให๎ตรงเสยีกํอน มอืทั้งสองข๎างวางบนหน๎าตัก วางเท๎าทั้งสองข๎างให๎ราบ 
และสบายที่สุด  

หายใจเข๎าช๎า ๆ ให๎ลมหายใจคํอย ๆ ผํานจากปลายจมกูไปบริเวณหน๎าอกไปจนถึงท๎องสงัเกตวาํ
ท๎องป่องขึน้ ถ๎าไมํแนํใจให๎เอามือจับท๎องวําป่องขึ้นหรือไมํ หยุดลมหายใจไว๎ที่ท๎องสักครู ํ 

คํอย ๆ ผํอนลมหายใจออกช๎า ๆ ทอ๎งจะแฟบลงอกจะราบลง ให๎หายใจออกชา๎กวําหายใจเข๎า 
ให๎มากที่สุด 

ทําอยาํงนี้สกั 5 ครัง้ โดยเอาความสังเกตติดตามลมหายใจอยูํตลอดเวลา” 
หมายเหต ุ   ผู๎กํากับลูกเสอื อาจใช๎วิธีอื่นตามที่เคยได๎ฝึกการผํอนคลายความเครียดมาก็ได ๎
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ช้างเกเร 
ยังมีช๎างเกเรตัวหนึ่ง เที่ยวเดินเอางวงดึงกิ่งไม๎และใบไม๎มาเหยียบยํํา แล๎วใช๎แรงอันมหาศาล 

โยกต๎นไม๎ไปมาจนต๎นไม๎ใหญํน๎อยหักโคํนลงตลอดสองข๎างทางที่มันเดินผําน มันเดินมาถึงต๎นไม๎ต๎นหนึ่ง
ซึ่งพํอนกและแมํนกกําลังชํวยกันเลี้ยงดูลูกอยูํในรัง มันใช๎งวงรัดและโยกต๎นไม๎ต๎นนั้นจนลูกนกตกลงมาตาย
ทั้งรัง โดยไมํฟังเสียงอ๎อนวอนของพํอและแมํนกเลย พอมันเดินผํานต๎นไม๎ซึ่งมีผึ้งฝูงหนึ่งทํารังอยูํ มันจึง
ใช๎งวง ดึงรังผึ้งมาเพื่อจะเหยียบยํํา ทันใดนั้นเอง ฝูงผึ้งงานจํานวนนับร๎อยก็กรูกันเข๎าตํอยที่ตาของช๎าง
พร๎อมๆ กันจนตาบอด ช๎างเกเรเดินโซซัดโซเซไปมาอยํางนําสงสาร แตํฝูงเมํนซึ่งเห็นเหตุการณ๑ ทั้งหมด
รํวมใจกันลงโทษช๎างใจร๎ายโดยพากันสลัดขนทิ่มแทงหนังช๎างซ๎ําเข๎าไปอีก จนช๎างตาบอดได๎รับความเจ็บปวด
อยํางแสนสาหัส มันเดินสะเปะสะปะไปตลอดทาง จนกระทั่งตกหน๎าผาตาย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ทําดีได๎ดี  ทําชั่วได๎ชั่ว 

การให้อภัย 
หลายปีกํอนมคีดีหนึ่งเกดิขึ้นในสหรัฐอเมริกาๆ ในแก๏งเห็น ทุกนัดทีม่ีการสืบพยานในศาล แมขํอง

ผู๎ตายนั่งฟังการพจิารณาอยาํงนิ่งเงยีบ หลังจากที่ศาลตัดสินจาํคกุวัยรุํนผู๎นั้น แมํของผู๎ตายเดนิเข๎าไปหาเขา 
จ๎องหนา๎และพูดวํา “ฉันจะฆําเธอ” 

ผํานไปครึ่งปี หญิงผู๎นั้นก็ไปเยี่ยมคนที่ที่ฆําลูกชายเธอ เป็นคนแรกและคนเดียวที่ไปเยี่ยมเขา 
เพราะเขาเป็นเด็กข๎างถนน ไมํมีญาติพี่น๎อง กํอนที่จะจากกัน เธอให๎เงินเขาเป็นคําบุหรี่ แล๎วเธอก็เริ่ม 
ไปเยี่ยมเขาบํอยขึ้น แตํละครั้งก็เอาอาหารและของฝากไปให๎ 

เมื่อใกลค๎รบกําหนดจาํคกุสามปี หญิงผู๎นัน้ก็ถามวํา เขาจะทําอะไรเมือ่พ๎นโทษ เขาตอบวําไมํรู ๎เธอ
จึงหางานให๎เขาทําในบริษัทของเพือ่น ครั้นถามวําเขามีทีพ่ักไหม กไ็ด๎คาํตอบวําไมํมี เธอจึงชวนเขา 
มาพกัในบ๎านของเธอ “บ๎านของเด็กที่เขาฆํากับมือ” 

ตลอดแปดเดือนเขาพักบ๎านเธอ กินอาหารที่เธอทํา แล๎วเย็นวันหนึ่งเธอก็เรยีกเขาไปคยุในห๎อง 
เธอนั่งประจันหน๎าเขานิ่งเงียบพกัใหญํ แล๎วพดูขึ้นวํา 

“เธอจําได๎ไหมตอนที่อยูํในศาล ฉันพูดวําจะฆําเธอ” 
“จําได๎ครับ” 
“ฉันไมํต๎องการเห็นคนที่ฆําลูกฉนัยังมีชีวิตอยูํในโลกนี้ ฉันตอ๎งการให๎เขาตายเพราะเหตนุี้แหละฉัน

จึงไปเยี่ยมเธอและเอาของไปให ๎เพราะเหตุนี้แหละฉันจึงหางานให๎เธอและให๎เธออยูํบ๎านฉัน” 
ถึงตรงนี้ชายหนุมํไมํแนํใจวําอะไรจะเกิดขึน้ตํอไป แล๎วแมํของผู๎ตายกพ็ูดตอํไปวํา 

214 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

“ทั้งหมดนีก้็เพือ่เปลี่ยนแปลงตัวเธอ ตอนนี้เจ๎าวยัรุํนคนนั้นกจ็ากไปแล๎ว ฉันจะถามเธอลํะทีน่ี้วําลูกของฉัน
จากไปแล๎ว  เจา๎ฆาตกรกจ็ากไปแล๎วเชํนกัน เธอยังจะอยูํที่นีอ่ีกหรือเปลํา ฉนัอยากรับเธอเป็นลูก 
หากเธอไมํวําอะไร” 

ในที่สุด เธอกไ็ดก๎ลายเป็นแมขํองคนที่ฆําลกูเธอ สํวนฆาตรกรผ๎ูหลงผดิก็ได๎แมํซึ่งเขา 
ไมํเคยมมีากอํนในชีวิต 

เรื่องนี้เริ่มต๎นด๎วยความสูญเสียที่ยิง่ใหญํที่สดุของหญิงคนหนึ่ง แตํเธอก็ไดพ๎ลิกเปลี่ยนเหตุการณ๑ให๎
กลายเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญํ ชัยชนะอันสาํคัญมไิด๎อยูทํี่เธอได๎ลูกคนใหมมําแทนคนเกาํที่จากไป หากได๎แกํ
การกําจัด “ศัตรู” ของเธอโดยไมํมีใครเป็นฝ่ายสญูเสียแตํอยํางใด ทกุคน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การให๎อภัยเป็นชยัชนะที่ยิง่ใหญํ 
ซ�้า
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ช้างเกเร 
ยังมีช๎างเกเรตัวหนึ่ง เที่ยวเดินเอางวงดึงกิ่งไม๎และใบไม๎มาเหยียบยํํา แล๎วใช๎แรงอันมหาศาล 

โยกต๎นไม๎ไปมาจนต๎นไม๎ใหญํน๎อยหักโคํนลงตลอดสองข๎างทางที่มันเดินผําน มันเดินมาถึงต๎นไม๎ต๎นหนึ่ง
ซึ่งพํอนกและแมํนกกําลังชํวยกันเลี้ยงดูลูกอยูํในรัง มันใช๎งวงรัดและโยกต๎นไม๎ต๎นนั้นจนลูกนกตกลงมาตาย
ทั้งรัง โดยไมํฟังเสียงอ๎อนวอนของพํอและแมํนกเลย พอมันเดินผํานต๎นไม๎ซึ่งมีผึ้งฝูงหนึ่งทํารังอยูํ มันจึง
ใช๎งวง ดึงรังผึ้งมาเพื่อจะเหยียบยํํา ทันใดนั้นเอง ฝูงผึ้งงานจํานวนนับร๎อยก็กรูกันเข๎าตํอยที่ตาของช๎าง
พร๎อมๆ กันจนตาบอด ช๎างเกเรเดินโซซัดโซเซไปมาอยํางนําสงสาร แตํฝูงเมํนซึ่งเห็นเหตุการณ๑ ทั้งหมด
รํวมใจกันลงโทษช๎างใจร๎ายโดยพากันสลัดขนทิ่มแทงหนังช๎างซ๎ําเข๎าไปอีก จนช๎างตาบอดได๎รับความเจ็บปวด
อยํางแสนสาหัส มันเดินสะเปะสะปะไปตลอดทาง จนกระทั่งตกหน๎าผาตาย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ทําดีได๎ดี  ทําชั่วได๎ชั่ว 

การให้อภัย 
หลายปีกํอนมคีดีหนึ่งเกดิขึ้นในสหรัฐอเมริกาๆ ในแก๏งเห็น ทุกนัดทีม่ีการสืบพยานในศาล แมขํอง

ผู๎ตายนั่งฟังการพจิารณาอยาํงนิ่งเงยีบ หลังจากที่ศาลตัดสินจาํคกุวัยรุํนผู๎นั้น แมํของผู๎ตายเดนิเข๎าไปหาเขา 
จ๎องหนา๎และพูดวํา “ฉันจะฆําเธอ” 

ผํานไปครึ่งปี หญิงผู๎นั้นก็ไปเยี่ยมคนที่ที่ฆําลูกชายเธอ เป็นคนแรกและคนเดียวที่ไปเยี่ยมเขา 
เพราะเขาเป็นเด็กข๎างถนน ไมํมีญาติพี่น๎อง กํอนที่จะจากกัน เธอให๎เงินเขาเป็นคําบุหรี่ แล๎วเธอก็เริ่ม 
ไปเยี่ยมเขาบํอยขึ้น แตํละครั้งก็เอาอาหารและของฝากไปให๎ 

เมื่อใกลค๎รบกําหนดจาํคกุสามปี หญิงผู๎นัน้ก็ถามวํา เขาจะทําอะไรเมือ่พ๎นโทษ เขาตอบวําไมํรู ๎เธอ
จึงหางานให๎เขาทําในบริษัทของเพือ่น ครั้นถามวําเขามีทีพ่ักไหม กไ็ด๎คาํตอบวําไมํมี เธอจึงชวนเขา 
มาพกัในบ๎านของเธอ “บ๎านของเด็กที่เขาฆํากับมือ” 

ตลอดแปดเดือนเขาพักบ๎านเธอ กินอาหารที่เธอทํา แล๎วเย็นวันหนึ่งเธอก็เรยีกเขาไปคยุในห๎อง 
เธอนั่งประจันหน๎าเขานิ่งเงียบพกัใหญํ แล๎วพดูขึ้นวํา 

“เธอจําได๎ไหมตอนที่อยูํในศาล ฉันพูดวําจะฆําเธอ” 
“จําได๎ครับ” 
“ฉันไมํต๎องการเห็นคนที่ฆําลูกฉนัยังมีชีวิตอยูํในโลกนี้ ฉันตอ๎งการให๎เขาตายเพราะเหตนุี้แหละฉัน

จึงไปเยี่ยมเธอและเอาของไปให ๎เพราะเหตุนี้แหละฉันจึงหางานให๎เธอและให๎เธออยูํบ๎านฉัน” 
ถึงตรงนี้ชายหนุมํไมํแนํใจวําอะไรจะเกิดขึน้ตํอไป แล๎วแมํของผู๎ตายกพ็ูดตอํไปวํา 

214 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

“ทั้งหมดนีก้็เพือ่เปลี่ยนแปลงตัวเธอ ตอนนี้เจ๎าวยัรุํนคนนั้นกจ็ากไปแล๎ว ฉันจะถามเธอลํะทีน่ี้วําลูกของฉัน
จากไปแล๎ว  เจา๎ฆาตกรกจ็ากไปแล๎วเชํนกัน เธอยังจะอยูํที่นีอ่ีกหรือเปลํา ฉนัอยากรับเธอเป็นลูก 
หากเธอไมํวําอะไร” 

ในที่สุด เธอกไ็ดก๎ลายเป็นแมขํองคนที่ฆําลกูเธอ สํวนฆาตรกรผ๎ูหลงผดิก็ได๎แมํซึ่งเขา 
ไมํเคยมมีากอํนในชีวิต 

เรื่องนี้เริ่มต๎นด๎วยความสูญเสียที่ยิง่ใหญํที่สดุของหญิงคนหนึ่ง แตํเธอก็ไดพ๎ลิกเปลี่ยนเหตุการณ๑ให๎
กลายเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญํ ชัยชนะอันสาํคัญมไิด๎อยูทํี่เธอได๎ลูกคนใหมมําแทนคนเกาํที่จากไป หากได๎แกํ
การกําจัด “ศัตรู” ของเธอโดยไมํมีใครเป็นฝ่ายสญูเสียแตํอยํางใด ทกุคน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การให๎อภัยเป็นชยัชนะที่ยิง่ใหญํ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช 2-3) 

หน่วยที่ 9  จุดดี จุดด้อย และการพัฒนาตนเอง 
แผนการจักกิจกรรมที่ 20   ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  เวลา 2 ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายพัฒนาการ พฤติกรรมทีม่ีอิทธพิลตํอคนหนุมํสาวได๎ 

2. เนื้อหา
2.1 พัฒนาการวัยหนุํมสาว 
2.2 คุณสมบัติที่ดี ได๎แกํ ความซือ่สัตย๑ กตัญ๒ู กล๎าหาญ เสียสละ อดทน บริการ และรับผิดชอบ  
2.3 คุณสมบัติที่ควรเว๎นไมํปฏิบัติได๎แกํ เสพสารเสพติด เทีย่วกลางคืน การพนัน นกัเลงอนัธพาล 

ไมํรับผิดชอบ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน (แบบสอบถามเกี่ยวกับตนเอง) 
3.3 ใบความรู๎ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
 (1) ลูกเสือทุกคนตอบคําถาม(แบบสอบถามปลายเปิดเกีย่วกับตนเอง)ผ๎ูกาํกับสุมํลูกเสือ 

ตามความเหมาะสมนําเสนอคําตอบของตนเอง 
(2) ลูกเสือศึกษาใบความรู๎ “พัฒนาการคนวัยหนุํมสาว” “และอิทธิพลตาํงๆ ทีม่ีตํอคน 

วัยหนุํมสาว” 
 (3) ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือวิสามัญรํวมกนัอภปิรายถึงอิทธิพลตาํงๆทีม่ีตํอคน 

วัยหนุํมสาวและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวัยคนหนุมํสาว 
 (4) ลูกเสือแตํละหมูํรํวมกนัสรุปการรกัเกียรติและศักดิ์ศรีของคนวยัหนุมํสาวเป็น    Mind 

Map ประดิษฐ๑เป็นงานศิลปะ และนําไปจัดนิทรรศการไว๎ที่คูหาลูกเสอืวิสามัญ (Rover Den) ในการเปิด
ประชุมกองครั้งตอํไป 

4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

216 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎

(1) ผู๎กํากับลูกเสือสนทนาติดตามความพร๎อมในการจัดนิทรรศการ 
(2) ลูกเสือจัดนทิรรศการเป็นหมูํๆ  
(3) ผู๎กํากับลูกเสือเรยีนรู๎นิทรรศการไปตามหมูตํํางๆ ทีละหมูํ 
(4) ผู๎กํากับลูกเสือ และลูกเสือสรุป 

4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง)

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปรายและการทําแผนทีค่วามคิด (Mind Mapping) 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ การเห็นคุณคาํและความภูมิใจในตนเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช 2-3) 

หน่วยที่ 9  จุดดี จุดด้อย และการพัฒนาตนเอง 
แผนการจักกิจกรรมที่ 20   ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  เวลา 2 ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายพัฒนาการ พฤติกรรมทีม่ีอิทธพิลตํอคนหนุมํสาวได๎ 

2. เนื้อหา
2.1 พัฒนาการวัยหนุํมสาว 
2.2 คุณสมบัติที่ดี ได๎แกํ ความซือ่สัตย๑ กตัญ๒ู กล๎าหาญ เสียสละ อดทน บริการ และรับผิดชอบ  
2.3 คุณสมบัติที่ควรเว๎นไมํปฏิบัติได๎แกํ เสพสารเสพติด เทีย่วกลางคืน การพนัน นกัเลงอนัธพาล 

ไมํรับผิดชอบ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน (แบบสอบถามเกี่ยวกับตนเอง) 
3.3 ใบความรู๎ 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
 (1) ลูกเสือทุกคนตอบคําถาม(แบบสอบถามปลายเปิดเกีย่วกับตนเอง)ผ๎ูกาํกับสุมํลูกเสือ 
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 (4) ลูกเสือแตํละหมูํรํวมกนัสรุปการรกัเกียรติและศักดิ์ศรีของคนวยัหนุมํสาวเป็น    Mind 

Map ประดิษฐ๑เป็นงานศิลปะ และนําไปจัดนิทรรศการไว๎ที่คูหาลูกเสอืวิสามัญ (Rover Den) ในการเปิด
ประชุมกองครั้งตอํไป 

4) ผู๎กํากับลูกเสอืเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)
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(1) ผู๎กํากับลูกเสือสนทนาติดตามความพร๎อมในการจัดนิทรรศการ 
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5) พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธง)

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปรายและการทําแผนทีค่วามคิด (Mind Mapping) 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ การเห็นคุณคาํและความภูมิใจในตนเอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่  20 

เพลง 
คําสัญญา 

กํอนจากกนัขอสัญญา ฝากประทับตรึงตราจนกวําจะพบกันใหมํ โบกมืออําลา 
สัญญาด๎วยหัวใจ เพราะความรกัติดตรึงหํวงใย ด๎วยใจผูกพนัมั่นคง 

ด๎วยความดีนั้นฝังตรึง จากไปแล๎วคํานึงตรึงประทับดวงใจ อยําได๎ลืมเลือน 
สัญญากันไว๎อยาํงไร ขอให๎เขามั่นคงจิตใจ ก๎าวไปสวรรค๑สร๎างความดี 

*โอ๎เพื่อนเอ๐ย เคยรํวมสนุกกนัมา แตํเวลาต๎องพาให๎เราจากกัน ไมํนานหรอกหนา
เราคงไดํมาพบกัน ไมมํีสิ่งใดขวางกั้น เพราะเรามั่นในสัญญา 

หากแผํนดนิไมํฝังกาย จะสขุจะทุกข๑เพยีงใดน๎อมกายยิ้มสูฟ๎ันฝ่า ร๎อยรกัดวงใจ 
มั่นในคําสัญญา สร๎างสรรค๑เพือ่มวลประชา นีค้อืสัญญาของเรา 

(ซ้ํา *) 

ความซื่อสัตย์ 

ความซือ่สัตย๑เป็นสมบัติของคนดี หากวําใครไมมํี ชาตินีเ้อาดีไมไํด๎ 
มีความรูท๎ํวมหัว เอาตัวไมํรอดถมไป คดโกงแล๎วใครจะรับไว๎ให๎รํวมการงาน 

ใบความรู้  

พัฒนาการของคนวัยหนุ่มสาว 

วัยหนุํมสาวคือระยะเวลาของชีวิต ที่เคลือ่นออกจากชีวิตและบทบาทของเดก็เพือ่ไปรับภาระตอํอัน
เป็นบทบาทของผู๎ใหญํ ฉะนั้น วัยหนุํมสาวที่เกีย่วข๎องในการแสวงหาความเป็นตัวของตัวเองเป็นเบื้องต๎น 
เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายดังกลําว คนหนุํมจึงตอ๎งพัวพันกับงานและความเจริญเติบโตหลายประการ แตํละ
ประการล๎วนมีความสัมพันธ๑ซึง่กันและกนั เป็นต๎นวํา การแสวงหาความเป็นตัวของตนในสงัคม ในเรื่องเพศ 
ในเรื่องอาชีพ ในเรือ่งความหมายของชีวิต สิ่งเหลํานี้จะสะท๎อนออกมาให๎เห็นได๎ในความประพฤติในเมื่อคน
หนุํมได๎พยายามทดลองบทบาทของเขาในกาลตํางๆ ความประพฤตินั้นๆบํงชี้ถึงความเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ๑ ทางเจตคติ ทางความนกึฝันและความหํวงกังวล 

จะแสดงด๎วยภาพ ก็จะเห็นได๎ดังนี้ 
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วิถีชีวิต 

เก่ียวกับการสังคม เก่ียวกับเรื่องเพศ 
-ฉันเป็นคนประเภทอะไร  -เพศตรงข๎ามเหน็ฉันอยํางไร 
-ความสามารถในการผูกมิตร -ความสามารถในการสัมพันธ๑ 
-หมูํพวกจะยอมรับรองไหม -การยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทาง

รํางกาย 
-ความสัมพันธ๑กับบิดามารดา  -รู๎จักบทบาทของชายหญิง 
-ความสัมพันธ๑กับผ๎ูใหญ ํ -ความผิดหวัง-การกระทบกันระหวําง

ความเจริญเติบโตของรํางกาย และกฎ
ของสังคม 

เก่ียวกับเรื่องอาชีพ  เก่ียวกับความหมายในชีวิต 
-ฉันจะทํางานอาชีพอะไรด ี -ชีวิตหมายความวําอยาํงไร 
-พัฒนาทักษะเกี่ยวกับสติปัญญา  -เลือกหาคํานิยมทางธรรมจริยา 
-เลือกและเตรียมตัวเพื่ออาชีพ  -เริ่มสร๎างความคิดเห็นทางการเมือง 
-มีเสรีภาพในเศรษฐกิจ  -ความเชื่อทางศาสนา 
-ความหวังในความสมบูรณ๑ของชีวิต -อุดมคติเกี่ยวกับสังคม 
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ในเรื่องอาชีพ ในเรือ่งความหมายของชีวิต สิ่งเหลํานี้จะสะท๎อนออกมาให๎เห็นได๎ในความประพฤติในเมื่อคน
หนุํมได๎พยายามทดลองบทบาทของเขาในกาลตํางๆ ความประพฤตินั้นๆบํงชี้ถึงความเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ๑ ทางเจตคติ ทางความนกึฝันและความหํวงกังวล 

จะแสดงด๎วยภาพ ก็จะเห็นได๎ดังนี้ 
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วิถีชีวิต 

เก่ียวกับการสังคม เก่ียวกับเรื่องเพศ 
-ฉันเป็นคนประเภทอะไร  -เพศตรงข๎ามเหน็ฉันอยํางไร 
-ความสามารถในการผูกมิตร -ความสามารถในการสัมพันธ๑ 
-หมูํพวกจะยอมรับรองไหม -การยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทาง

รํางกาย 
-ความสัมพันธ๑กับบิดามารดา  -รู๎จักบทบาทของชายหญิง 
-ความสัมพันธ๑กับผ๎ูใหญ ํ -ความผิดหวัง-การกระทบกันระหวําง

ความเจริญเติบโตของรํางกาย และกฎ
ของสังคม 

เก่ียวกับเรื่องอาชีพ  เก่ียวกับความหมายในชีวิต 
-ฉันจะทํางานอาชีพอะไรด ี -ชีวิตหมายความวําอยาํงไร 
-พัฒนาทักษะเกี่ยวกับสติปัญญา  -เลือกหาคํานิยมทางธรรมจริยา 
-เลือกและเตรียมตัวเพื่ออาชีพ  -เริ่มสร๎างความคิดเห็นทางการเมือง 
-มีเสรีภาพในเศรษฐกิจ  -ความเชื่อทางศาสนา 
-ความหวังในความสมบูรณ๑ของชีวิต -อุดมคติเกี่ยวกับสังคม 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
212
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อิทธิพลตํางๆ ทีม่ีตํอคนวัยหนุํม มากเพียงไร? 

บิดามารดา งานโรงเรียน 

ผู๎ใหญํทั่วๆไป สังคมทั่วๆไป 

เพื่อนบ๎านใกล๎เคียง วัด 

เพื่อนสนิท สื่อมวลชน 

งานอดเิรก วัฒนธรรม 

สิ่งแวดล๎อม กิจกรรมลกูเสือ 

ตัวอย่างคําถาม (แบบสอบถามปลายเปิดเกีย่วกับตนเอง) 
1.ทํานคิดวําอะไรเป็นเรื่องสําคัญมากในชีวิตของทําน เพื่อน สุขภาพ ตําแหนํงงาน ความผาสุกใน

ครอบครัว 
2.ทํานมองเห็นตัวทํานในอนาคต 10 ปี ข๎างหนา๎วําจะเป็นอยาํงไร
3.ทํานมีความคิดเห็นในเรื่องศาสนาอยาํงไรบ๎าง
4.เมื่ออายุเทําไร เราจึงควรทําการสมรส ทํานตอ๎งการมีครอบครัวไหม
5.ทํานเห็นวําอะไรเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทํานที่ควรเลือกเป็นอาชีพได๎
6.ทํานคิดเห็น เกี่ยวกับผู๎ใหญํโดยทั่วไปอยํางไรบ๎าง ทํานคิดเห็นวําผู๎ใหญํบางคนแตกตํางกับผู๎ใหญํ

คนอื่นบา๎งไหม ทาํไม 
7. ทําไมทํานจึงคิดวําทาํนเป็นมิตรกับ…..
8. งานของโรงเรียน/วิทยาลัย เป็นอยาํงไรบ๎าง
การซักถามนั้นจักทาํขึ้น เพื่อเพํงเล็งให๎ทราบถึงความต๎องการของคนหนุํมทั้งหลายที่มีตํอปัญหา

ชีวิตของเราทั่วไปทกุคน ปัญหาตํางๆ ได๎ยกตัวอยํางไว๎เป็นข๎อเสนอแนะดังกลําวข๎างลํางนี้  
แตํทํานอาจจะเลือกปัญหาหรอืจะใช๎วิธีกลําวนาํการอภิปราย หรอืตั้งคาํถามเพื่อซกัถามอยํางใดก็ได ๎คําถาม
ที่ให๎ไว๎ขา๎งลํางนี ้แตํทํานอาจจะเลอืกปัญหาหรอืจะใช๎วิธีกลําวนําการอภิปราย หรือตั้งคําถาม 
เพื่อซกัถามอยํางใดกไ็ด๎ คําถามที่ใหไ๎ว๎ข๎างลํางนี้เป็นเพียงตัวอยําง และข๎อเสนอแนะเทาํนั้น  
ทํานไมํควรจะถือให๎เครํงครัดเกินไป ในระยะแรกๆของการอภิปรายนั้นอาจจะปลํอยให๎การอภปิราย 
ลอยไปตามกระแส การอภิปรายบ๎างกไ็ด๎ ทั้งนี้เพื่อให๎ทกุคนรู๎สึกมีความ “เป็นกันเอง” เกดิขึ้นเสียกํอน  
ถ๎าทํานชอบพธิีการตามแบบฉบับ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดก็ยํอมทําได๎ จงระวังอยําคิดวําทํานมีความจําด ีทําน
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จะจดจําได๎ทกุอยาํงที่ได๎พดูไดก๎ลําวกัน ทางทีด่คีวรจดจําความคิดเหน็ที่สําคัญไว๎ทนัที 
เมื่อเสร็จการอภิปรายกนัแล๎ว  

จงพยายามพูดถึงปัญหาสําคัญ เชํน เจตคติเกี่ยวกับเพื่อน ครอบครัว โรงเรยีน การเลือกอาชีพ เพศ 
กีฬา ศาสนา ผู๎ใหญํ การเงิน การเมืองให๎มากทีสุ่ด ไมํใชํเป็นคําถามทีม่ีคําตอบอยาํงเดยีว 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

บุญคณุต้องตอบแทน 

มีครอบครัวหนึ่ง อาศัยอยูํในบ๎านหลังเดยีวกันที่ริมฝั่งแมํน้ําฮวงโห มีอยูดํ๎วยกัน 3 คน คอื  
ปู่อายุ 70 ปี พํออายุ 50 ปี และลูกชายวัย 20 ปี ปู่นั้นป่วยเป็นอัมพาต เดินไมํได๎ ต๎องคอยป้อนอาหาร 
กันทุกวัน เวลาถํายอุจจาระ ปัสสาวะ ก็ตอ๎งถํายอยูํกับที่ สองพํอลกูต๎องออกไปทํางานนอกบ๎านทุกวัน กลับ
ถึงบ๎านก็ต๎องหุงหาอาหาร ป้อนข๎าวใหน๎้ํา เปลี่ยนเสื้อผ๎าและทําความสะอาดให๎ปู่ก็เป็นเวลาดึก เหตุการณ๑
ดําเนินไปเชํนนี้ทกุวัน ในทีสุ่ด พํอทนไมไํหว กพ็ูดกับลูกชายวําขึน้วํา 

“ปู่ของเจ๎านัน้เป็นโรคที่รักษาไมํหาย เจ๎าเองกไ็ด๎รับความลําบาก ต๎องคอยดูแลปู่ทุกวัน  
เรานําจะเอาปู่ใสํเขงํแล๎วเอาไปทิ้งที่แมํน้ําจะดีกวํา เจ๎าเหน็ด๎วยไหม” ลูกชายนิ่งคิดแล๎วก็ตอบวํา 
“ก็สุดแล๎วแตํพํอเถิด” 

ในคืนวันนั้น เมื่อเหน็ชาวบ๎านนอนหลับหมดแล๎ว พํอลูกก็ชํวยกันอุ๎มปู่ลงเขํงแล๎วหามเขํงนั้น 
ไปที่ริมฝั่งแมํน้าํฮวงโห กํอนที่จะโยนเขํงที่ใสํปู่ลงไปในแมํน้ําลกูชายก็พูดกับพํอวํา  

“พํอครับ กอํนจะโยนปู่ลงไปในแมํน้าํ ควรเอาปู่ออกจากเขํงกอํน แล๎วจึงโยนตัวปู่อยํางเดยีว 
ลงไป”คําพูดของลกูชายทาํให๎พอํมคีวามสงสัยอยํางมากจึงถามลูกชายไปวํา “เจ๎าจะเก็บเขํงไวท๎ําไม”  
ลูกชายเหลอืบนัยน๑ตามองพํอ แล๎วจึงตอบคําถามวํา “เอ๎า ผมก็จะเก็บไว๎ใสพํํอตอนที่พอํแกํตัวลง 
และต๎องนอนป่วยอยํางปู่นี ้แล๎วผมก็จะจับพอํใสํเขํงเอามาทิ้งแมํน้ํา อยาํงที่พอํกับผมกําลังทาํอยูํเดี๋ยวนี้” 

เมื่อพอํไดฟ๎ังคาํตอบจากลูกชายก็ได๎คดิ จึงเปลีย่นใจให๎ลกูชายหามปู่กลับไปบ๎านเพือ่รักษา 
และเลี้ยงดูเหมอืนเดมิ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การเลี้ยงดูบุพการีเป็นหนา๎ที่ของลกูหลานที่ต๎องทดแทนบุญคุณ 
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 219 

อิทธิพลตํางๆ ทีม่ีตํอคนวัยหนุํม มากเพียงไร? 

บิดามารดา งานโรงเรียน 

ผู๎ใหญํทั่วๆไป สังคมทั่วๆไป 

เพื่อนบ๎านใกล๎เคียง วัด 

เพื่อนสนิท สื่อมวลชน 

งานอดเิรก วัฒนธรรม 

สิ่งแวดล๎อม กิจกรรมลกูเสือ 

ตัวอย่างคําถาม (แบบสอบถามปลายเปิดเกีย่วกับตนเอง) 
1.ทํานคิดวําอะไรเป็นเรื่องสําคัญมากในชีวิตของทําน เพื่อน สุขภาพ ตําแหนํงงาน ความผาสุกใน

ครอบครัว 
2.ทํานมองเห็นตัวทํานในอนาคต 10 ปี ข๎างหนา๎วําจะเป็นอยาํงไร
3.ทํานมีความคิดเห็นในเรื่องศาสนาอยาํงไรบ๎าง
4.เมื่ออายุเทําไร เราจึงควรทําการสมรส ทํานตอ๎งการมีครอบครัวไหม
5.ทํานเห็นวําอะไรเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทํานที่ควรเลือกเป็นอาชีพได๎
6.ทํานคิดเห็น เกี่ยวกับผู๎ใหญํโดยทั่วไปอยํางไรบ๎าง ทํานคิดเห็นวําผู๎ใหญํบางคนแตกตํางกับผู๎ใหญํ

คนอื่นบา๎งไหม ทาํไม 
7. ทําไมทํานจึงคิดวําทาํนเป็นมิตรกับ…..
8. งานของโรงเรียน/วิทยาลัย เป็นอยาํงไรบ๎าง
การซักถามนั้นจักทาํขึ้น เพื่อเพํงเล็งให๎ทราบถึงความต๎องการของคนหนุํมทั้งหลายที่มีตํอปัญหา

ชีวิตของเราทั่วไปทกุคน ปัญหาตํางๆ ได๎ยกตัวอยํางไว๎เป็นข๎อเสนอแนะดังกลําวข๎างลํางนี้  
แตํทํานอาจจะเลือกปัญหาหรอืจะใช๎วิธีกลําวนาํการอภิปราย หรอืตั้งคาํถามเพื่อซกัถามอยํางใดก็ได ๎คําถาม
ที่ให๎ไว๎ขา๎งลํางนี ้แตํทํานอาจจะเลอืกปัญหาหรอืจะใช๎วิธีกลําวนําการอภิปราย หรือตั้งคําถาม 
เพื่อซกัถามอยํางใดกไ็ด๎ คําถามที่ใหไ๎ว๎ข๎างลํางนี้เป็นเพียงตัวอยําง และข๎อเสนอแนะเทาํนั้น  
ทํานไมํควรจะถือให๎เครํงครัดเกินไป ในระยะแรกๆของการอภิปรายนั้นอาจจะปลํอยให๎การอภปิราย 
ลอยไปตามกระแส การอภิปรายบ๎างกไ็ด๎ ทั้งนี้เพื่อให๎ทกุคนรู๎สึกมีความ “เป็นกันเอง” เกดิขึ้นเสียกํอน  
ถ๎าทํานชอบพธิีการตามแบบฉบับ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดก็ยํอมทําได๎ จงระวังอยําคิดวําทํานมีความจําด ีทําน
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จะจดจําได๎ทกุอยาํงที่ได๎พดูไดก๎ลําวกัน ทางทีด่คีวรจดจําความคิดเหน็ที่สําคัญไว๎ทนัที 
เมื่อเสร็จการอภิปรายกนัแล๎ว  

จงพยายามพูดถึงปัญหาสําคัญ เชํน เจตคติเกี่ยวกับเพื่อน ครอบครัว โรงเรยีน การเลือกอาชีพ เพศ 
กีฬา ศาสนา ผู๎ใหญํ การเงิน การเมืองให๎มากทีสุ่ด ไมํใชํเป็นคําถามทีม่ีคําตอบอยาํงเดยีว 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

บุญคณุต้องตอบแทน 

มีครอบครัวหนึ่ง อาศัยอยูํในบ๎านหลังเดยีวกันที่ริมฝั่งแมํน้ําฮวงโห มีอยูดํ๎วยกัน 3 คน คอื  
ปู่อายุ 70 ปี พํออายุ 50 ปี และลูกชายวัย 20 ปี ปู่นั้นป่วยเป็นอัมพาต เดินไมํได๎ ต๎องคอยป้อนอาหาร 
กันทุกวัน เวลาถํายอุจจาระ ปัสสาวะ ก็ตอ๎งถํายอยูํกับที่ สองพํอลกูต๎องออกไปทํางานนอกบ๎านทุกวัน กลับ
ถึงบ๎านก็ต๎องหุงหาอาหาร ป้อนข๎าวใหน๎้ํา เปลี่ยนเสื้อผ๎าและทําความสะอาดให๎ปู่ก็เป็นเวลาดึก เหตุการณ๑
ดําเนินไปเชํนนี้ทกุวัน ในทีสุ่ด พํอทนไมไํหว กพ็ูดกับลูกชายวําขึน้วํา 

“ปู่ของเจ๎านัน้เป็นโรคที่รักษาไมํหาย เจ๎าเองกไ็ด๎รับความลําบาก ต๎องคอยดูแลปู่ทุกวัน  
เรานําจะเอาปู่ใสํเขงํแล๎วเอาไปทิ้งที่แมํน้ําจะดีกวํา เจ๎าเหน็ด๎วยไหม” ลูกชายนิ่งคิดแล๎วก็ตอบวํา 
“ก็สุดแล๎วแตํพํอเถิด” 

ในคืนวันนั้น เมื่อเหน็ชาวบ๎านนอนหลับหมดแล๎ว พํอลูกก็ชํวยกันอุ๎มปู่ลงเขํงแล๎วหามเขํงนั้น 
ไปที่ริมฝั่งแมํน้าํฮวงโห กํอนที่จะโยนเขํงที่ใสํปู่ลงไปในแมํน้ําลกูชายก็พูดกับพํอวํา  

“พํอครับ กอํนจะโยนปู่ลงไปในแมํน้าํ ควรเอาปู่ออกจากเขํงกอํน แล๎วจึงโยนตัวปู่อยํางเดยีว 
ลงไป”คําพูดของลกูชายทาํให๎พอํมคีวามสงสัยอยํางมากจึงถามลูกชายไปวํา “เจ๎าจะเก็บเขํงไวท๎ําไม”  
ลูกชายเหลอืบนัยน๑ตามองพํอ แล๎วจึงตอบคําถามวํา “เอ๎า ผมก็จะเก็บไว๎ใสพํํอตอนที่พอํแกํตัวลง 
และต๎องนอนป่วยอยํางปู่นี ้แล๎วผมก็จะจับพอํใสํเขํงเอามาทิ้งแมํน้ํา อยาํงที่พอํกับผมกําลังทาํอยูํเดี๋ยวนี้” 

เมื่อพอํไดฟ๎ังคาํตอบจากลูกชายก็ได๎คดิ จึงเปลีย่นใจให๎ลกูชายหามปู่กลับไปบ๎านเพือ่รักษา 
และเลี้ยงดูเหมอืนเดมิ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การเลี้ยงดูบุพการีเป็นหนา๎ที่ของลกูหลานที่ต๎องทดแทนบุญคุณ 
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ฟังเหตุผลก่อน 

มีสามีภรรยาสองคน อยูํกันกันมารํวมยี่สิบปีแล๎วจนมีลูกเต๎าโตกันหมด ทั้งคูํรักกันดีมาก  
และดูเหมือนความรักของทั้งสองจะเป็นที่อิจฉาของคนทั้วไปที่มองแล๎วเห็นความอบอุํนของคูํรักนี้ 
ไมํเสือ่มคลาย 

วันหนึ่งฝ่ายทั้งคูํอยากจัดงานครบรอบแตํงงานปีที่ 30 ก็เชิญแขกเหรือมาตามประสา  
พอถึงวันงานทั้งคูํต๎องจัดเตรียมงานมากมายตั้งแตํเช๎าจนงานเลิกแทบจะไมํได๎ทานอะไรกันเลย 
ทั้งสองก็เข๎าวัยชราแล๎วทั้งเหนื่อยทั้งเพลียและหิวมาก 

เมื่อกลับมาถึงบ๎าน ฝา่ยภรรยากพ็ูดกับสามีวํา เดี๋ยวคุณไปรอทีน่อกระเบียงนะ  
ชั้นจะเอาขนมปังและกาแฟมาให๎ทานกํอน (ปกติแล๎วภรรยาจะเตรียมขนมปังหัวกะโหลกให๎สามีทาน 
กับกาแฟเป็นประจํา ซึ่งขนมปังหัวกะโหลกนี ้เป็นขนมปังแถวไมไํด๎ตัดเป็นแผํนสํวนบนจะเกรยีม 
จากการอบ) สักครูํภรรยาจึงหยิบขนมปังหัวกะโหลกมาพร๎อมกาแฟมาเสริฟให๎สามีสุดที่รัก  
ฝ่ายสามีรับมาแล๎วจึงหยิบขนมปังขึ้นมาบิสํวนบนที่เกรียมๆ นัน้ แล๎วยื่นแบํงใหก๎ับภรรยา  
ฝ่ายภรรยานิ่งอึ้งไป แล๎วตะหวาดใสสํามอียํางเหลืออดวํา “ทําไมต๎องเอาแตํไอ๎สํวนที่ไหม๎ๆ  ให ๎ 
เบื่อ คนเห็นแกํตัว” แล๎วแกก็บํนเป็นยกใหญ ํแตํฝ่ายสามกีลับนิ่งด๎วยความความอดทน  
เมื่อเหน็ภรรยาเริ่มนิ่งแล๎วเขาจึงพดูกับกับภรรยาสุดที่รักของเขาวํา 

“ที่รัก...ที่ผมแบํงสํวนที่เกรียมนั้นให๎เพราะมันเป็นสํวนที่ผมชอบนะ ที่ก๎นๆ นั้นมันนิม่ 
ผมไมํชอบเลย ผมก็เลยกินเอง” 

ฝ่ายภรรยาไดย๎ินดังนั้นจึงหยุดนิ่งดูสหีน๎าเครียดและนิ่งอึ้งไป และหันกลับมาขอโทษสามี 
ที่ตนเองผิดที่โมโหแล๎วใช๎อารมณ๑โดยไมํหยุดตรองหรือไตํถามให๎ดีกอํน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การรับฟังเหตุผลของผู๎อื่นจะทําให๎เกิดความเขา๎ใจกนัดีกวาํไมยํอมรับฟัง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.  2 - 3) 

หน่วยที่ 10  รักและศรัทธา สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21   ประวัตศิาสตร์การเสียดินแดนไทย  เวลา   3  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถบอกความสําคัญของบรรพชนผู๎อุทิศตน สละชีวิตเพื่อชาตพิอสังเขปได ๎
1.2 ลูกเสือสามารถเลําประวัติการสูญเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้งพอสังเขปได๎ 

2. เนื้อหา
2.1 การเชิดชูเกียรติประวัติศาสตร๑ ของบรรพชนผู๎อุทิศตน สละชีวิต สมัยกํอนตั้งพื้นแผํนดินไทย 
2.2 ประวัติศาสตร๑การเสียดินแดนของประเทศไทย 14 ครั้ง 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎ 
3.3 แผํนภาพ หรือแผนที่ หรือวีดีทัศน๑ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

รัชกาลที่ 1 เรื่องการสูญเสียดินแดนไทย 14 ครั้ง 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎

(1) ผู๎กํากับลูกเสือนําสนทนาประวัติศาสตร๑ชนชาติไทยที่รักษาไว๎ให๎ลูกหลาน ประกอบแผนที่
หรือวีดีทัศน๑ สมัยรัชกาลที่ 1 “ทิศเหนือจรดทิศใต๎ ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก อาณาจักรชนชาติไทยล๎วน
แล๎วแตํมีชายฝั่งทะเลอันงดงามล๎อมรอบประเทศแทบทั้งสิ้น แตํถูกกัดกรํอนแผํนดิน ต๎องสูญเสียดินแดนไทย
ให๎กับตํางชาติ ถึง 14 ครั้ง” 

 (2) ผู๎กํากับลูกเสือ บรรยายเหตกุารณ๑การสูญเสียดินแดน ตั้งแตํครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 14 โดยใช๎ 
แผนที่ประกอบวีดีทัศน๑ (หรือจดักิจกรรมให๎ลกูเสือ ได๎แบํงกลุํมกิจกรรมเป็น 4 กลุมํ โดยให๎ลูกเสือทําการ 
วางแผนจัดการกิจกรรมบทบาทการแสดง หรือการบรรยายเป็นกลุํม เพื่อนําเสนอในการประชุมกองครั้ง
ถัดไป โดยแบํงกลุํมเป็นสองกลุม่ กลุํมที่1-2 นําเสนอสัปดาห๑เดียวกัน และสัปดาห๑ถัดเป็นกลุํมที่ 3-4   

- ลูกเสือกลุํมที่ 1 การสูญเสียดินแดนครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 

คนทัว่ไป
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ไมํเสือ่มคลาย 

วันหนึ่งฝ่ายทั้งคูํอยากจัดงานครบรอบแตํงงานปีที่ 30 ก็เชิญแขกเหรือมาตามประสา  
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ทั้งสองก็เข๎าวัยชราแล๎วทั้งเหนื่อยทั้งเพลียและหิวมาก 
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ฝ่ายภรรยานิ่งอึ้งไป แล๎วตะหวาดใสสํามอียํางเหลืออดวํา “ทําไมต๎องเอาแตํไอ๎สํวนที่ไหม๎ๆ  ให ๎ 
เบื่อ คนเห็นแกํตัว” แล๎วแกก็บํนเป็นยกใหญ ํแตํฝ่ายสามกีลับนิ่งด๎วยความความอดทน  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.  2 - 3) 

หน่วยที่ 10  รักและศรัทธา สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21   ประวัตศิาสตร์การเสียดินแดนไทย  เวลา   3  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถบอกความสําคัญของบรรพชนผู๎อุทิศตน สละชีวิตเพื่อชาตพิอสังเขปได ๎
1.2 ลูกเสือสามารถเลําประวัติการสูญเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้งพอสังเขปได๎ 

2. เนื้อหา
2.1 การเชิดชูเกียรติประวัติศาสตร๑ ของบรรพชนผู๎อุทิศตน สละชีวิต สมัยกํอนตั้งพื้นแผํนดินไทย 
2.2 ประวัติศาสตร๑การเสียดินแดนของประเทศไทย 14 ครั้ง 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎ 
3.3 แผํนภาพ หรือแผนที่ หรือวีดีทัศน๑ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

รัชกาลที่ 1 เรื่องการสูญเสียดินแดนไทย 14 ครั้ง 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎

(1) ผู๎กํากับลูกเสือนําสนทนาประวัติศาสตร๑ชนชาติไทยที่รักษาไว๎ให๎ลูกหลาน ประกอบแผนที่
หรือวีดีทัศน๑ สมัยรัชกาลที่ 1 “ทิศเหนือจรดทิศใต๎ ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก อาณาจักรชนชาติไทยล๎วน
แล๎วแตํมีชายฝั่งทะเลอันงดงามล๎อมรอบประเทศแทบทั้งสิ้น แตํถูกกัดกรํอนแผํนดิน ต๎องสูญเสียดินแดนไทย
ให๎กับตํางชาติ ถึง 14 ครั้ง” 

 (2) ผู๎กํากับลูกเสือ บรรยายเหตกุารณ๑การสูญเสียดินแดน ตั้งแตํครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 14 โดยใช๎ 
แผนที่ประกอบวีดีทัศน๑ (หรือจดักิจกรรมให๎ลกูเสือ ได๎แบํงกลุํมกิจกรรมเป็น 4 กลุมํ โดยให๎ลูกเสือทําการ 
วางแผนจัดการกิจกรรมบทบาทการแสดง หรือการบรรยายเป็นกลุํม เพื่อนําเสนอในการประชุมกองครั้ง
ถัดไป โดยแบํงกลุํมเป็นสองกลุม่ กลุํมที่1-2 นําเสนอสัปดาห๑เดียวกัน และสัปดาห๑ถัดเป็นกลุํมที่ 3-4   

- ลูกเสือกลุํมที่ 1 การสูญเสียดินแดนครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 223 

- ลูกเสือกลุํมที่ 2 การสูญเสียดินแดนครั้งที่ 5 ถึงครั้งที่ 7 
- ลูกเสือกลุํมที่ 3 การสูญเสียดินแดนครั้งที่ 8 ถึงครั้งที่ 11 
- ลูกเสือกลุํมที่ 4 การสูญเสียดินแดนครั้งที่ 12 ถึงครั้งที่ 14 

(3) ผู๎กํากับลูกเสือสรุปเรื่องที่ลูกเสือจะนําเสนอในสัปดาห๑ตํอไป 
4) ผู๎กํากับเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎

(1) ผู๎กํากับลูกเสือทบทวนการนําเสนอกิจกรรม 
(2) ลูกเสือกลุํมที่ 1 และ 2 นําเสนอกิจกรรม 
(3) ผู๎แทนกลุํมลูกเสือทั้งสองกลุํม สรุปการสูญเสียดินแดนทั้ง 7 ครั้ง 
(4) ผู๎กํากับลูกเสือสรุปการนําเสนอเพิ่มเติม และนัดหมายครั้งตํอไป 

4) ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎

(1) ผู๎กํากับลูกเสือทบทวนการนําเสนอสัปดาห๑ที่ผํานมา 
(2) ลูกเสือกลุํมที่ 3 และ 4 นําเสนอกิจกรรม 
(3) ผู๎แทนกลุํมลูกเสือทั้งสองกลุํม สรุปการสูญเสียดินแดนทั้ง 7 ครั้ง 
(4) ผู๎กํากับลูกเสือสรุปการสูญเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้ง 

4) ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตจากการสรุปบทเรียนของลกูเสอื 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงความสาํคัญความภูมิใจ รักและศรัทธาใน

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ 

224 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 
เพลง 

สุดแผ่นดิน 
สุดดินคือถิ่นน้ํา เขตขามไทยสุดแนว 

เราถอยไปไมํได๎อีกแล๎ว ผืนดินสิ้นแนวทะเลกว๎างใหญ ํ
ชาติไทยในเกํากาล ถูกเขารานย่ําใจ 

เคยเสยีน้ําตามากเพียงไหน เสียเนื้อเลอืดเทาํไรชาวไทยจําได๎ดี 
เราถอยมาอยูํแสนไกล รวมเผําไทยอยูํอยํางเสร ี

พระสยามทรงน้ําโชคด ี  ผืนดินถิ่นนีค้ือแผํนดนิทอง 
ไมํมีที่แหํงไหน ให๎ไทยไปจับจอง 

เราถอยไปไมํได๎พี่นอ๎ง ใครคิดมาแยํงครองผองไทยจงสู๎ตาย 

ต้นตระกูลไทย 

 ต๎นตระกูลไทยใจทํานเหี้ยมหาญ รักษาดินแดนไทยไว๎ให๎ลูกหลาน 
สู๎จนสูญเสยี แม๎ชีวิตของทําน เพือ่ถนอมบ๎านเมอืงไว๎ให๎เรา 
ลุกขึ้นเถิดพี่น๎องไทย อยําให๎ชีวิตสูญเปลํา 
รักชาติยิ่งชีพของเรา เหมอืนดัง่พงศ๑เผําตระกูลไทย 
ทํานพระยารามผูม๎ีความแข็งขนั สู๎รบป้องกนัมไิด๎ยอมแพ๎พําย 
พระราชมนูทหารสมยักู๎ชาติ แสดงความสามารถได๎ชัยชนะมากหลาย 
เจ๎าพระยาโกษาเหล็ก ทาํนเป็นแมํทพัชั้นเอก ของสมเด็จพระนารายณ๑ 
สีหราชเดโช ผจญสงครามใหญํโต ตํอตีศัตรูแพพ๎ําย 
เจ๎าคุณพิชัยดาบหัก ผู๎กล๎าหาญยิ่งนกั ล๎วนเป็นต๎นตระกูลไทย 
หมูํบุคคลสําคัญ หัวหน๎าชาวบางระจัน ที่เราหาชื่อได ๎
นายแทํน นายดอก นายอิน นายเมือง ขุนสรร พันเรื่อง นายทองแสงใหญํ 
นายโชติ นายทองเหม็น ทํานเหลํานี้ล๎วนเป็น ผุก๎ล๎าหาญชาญชยั 
นายจันหนวดเขี้ยวกับนายทองแก๎ว ทําชือ่เพรดิแพร๎วไว๎ลายเลือดไทย 
ชาวบางระจันสําคัญยิ่งใหญํ เป็นต๎นตระกูลของไทย ทีค่วรระลึกตลอดกาล 
องค๑พระสุริโยทัย ยอดหญิงไทย สละพระองค๑เพื่อชาติ 
ท๎าวเทพสตรี ทา๎วศรีสุนทร ป้องกันถลางนคร ไว๎ด๎วยความสามารถ 
ท๎าวสุรนารี ผู๎เป็นนกัรบสตรี กล๎าหาญองอาจ 
ป้องกันอสิานต๎านศัตรูของชาติ ล๎วนเป็นสตรีสามารถ ต๎นตระกูลของไทย 
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 223 

- ลูกเสือกลุํมที่ 2 การสูญเสียดินแดนครั้งที่ 5 ถึงครั้งที่ 7 
- ลูกเสือกลุํมที่ 3 การสูญเสียดินแดนครั้งที่ 8 ถึงครั้งที่ 11 
- ลูกเสือกลุํมที่ 4 การสูญเสียดินแดนครั้งที่ 12 ถึงครั้งที่ 14 

(3) ผู๎กํากับลูกเสือสรุปเรื่องที่ลูกเสือจะนําเสนอในสัปดาห๑ตํอไป 
4) ผู๎กํากับเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎

(1) ผู๎กํากับลูกเสือทบทวนการนําเสนอกิจกรรม 
(2) ลูกเสือกลุํมที่ 1 และ 2 นําเสนอกิจกรรม 
(3) ผู๎แทนกลุํมลูกเสือทั้งสองกลุํม สรุปการสูญเสียดินแดนทั้ง 7 ครั้ง 
(4) ผู๎กํากับลูกเสือสรุปการนําเสนอเพิ่มเติม และนัดหมายครั้งตํอไป 

4) ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
2) เพลง หรือเกม
3) กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎

(1) ผู๎กํากับลูกเสือทบทวนการนําเสนอสัปดาห๑ที่ผํานมา 
(2) ลูกเสือกลุํมที่ 3 และ 4 นําเสนอกิจกรรม 
(3) ผู๎แทนกลุํมลูกเสือทั้งสองกลุํม สรุปการสูญเสียดินแดนทั้ง 7 ครั้ง 
(4) ผู๎กํากับลูกเสือสรุปการสูญเสียดินแดนทั้ง 14 ครั้ง 

4) ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตจากการสรุปบทเรียนของลกูเสอื 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงความสาํคัญความภูมิใจ รักและศรัทธาใน

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ 

224 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 
เพลง 

สุดแผ่นดิน 
สุดดินคือถิ่นน้ํา เขตขามไทยสุดแนว 

เราถอยไปไมํได๎อีกแล๎ว ผืนดินสิ้นแนวทะเลกว๎างใหญ ํ
ชาติไทยในเกํากาล ถูกเขารานย่ําใจ 

เคยเสยีน้ําตามากเพียงไหน เสียเนื้อเลอืดเทาํไรชาวไทยจําได๎ดี 
เราถอยมาอยูํแสนไกล รวมเผําไทยอยูํอยํางเสร ี

พระสยามทรงน้ําโชคด ี  ผืนดินถิ่นนีค้ือแผํนดนิทอง 
ไมํมีที่แหํงไหน ให๎ไทยไปจับจอง 

เราถอยไปไมํได๎พี่นอ๎ง ใครคิดมาแยํงครองผองไทยจงสู๎ตาย 

ต้นตระกูลไทย 

 ต๎นตระกูลไทยใจทํานเหี้ยมหาญ รักษาดินแดนไทยไว๎ให๎ลูกหลาน 
สู๎จนสูญเสยี แม๎ชีวิตของทําน เพือ่ถนอมบ๎านเมอืงไว๎ให๎เรา 
ลุกขึ้นเถิดพี่น๎องไทย อยําให๎ชีวิตสูญเปลํา 
รักชาติยิ่งชีพของเรา เหมอืนดัง่พงศ๑เผําตระกูลไทย 
ทํานพระยารามผูม๎ีความแข็งขนั สู๎รบป้องกนัมไิด๎ยอมแพ๎พําย 
พระราชมนูทหารสมยักู๎ชาติ แสดงความสามารถได๎ชัยชนะมากหลาย 
เจ๎าพระยาโกษาเหล็ก ทาํนเป็นแมํทพัชั้นเอก ของสมเด็จพระนารายณ๑ 
สีหราชเดโช ผจญสงครามใหญํโต ตํอตีศัตรูแพพ๎ําย 
เจ๎าคุณพิชัยดาบหัก ผู๎กล๎าหาญยิ่งนกั ล๎วนเป็นต๎นตระกูลไทย 
หมูํบุคคลสําคัญ หัวหน๎าชาวบางระจัน ที่เราหาชื่อได ๎
นายแทํน นายดอก นายอิน นายเมือง ขุนสรร พันเรื่อง นายทองแสงใหญํ 
นายโชติ นายทองเหม็น ทํานเหลํานี้ล๎วนเป็น ผุก๎ล๎าหาญชาญชยั 
นายจันหนวดเขี้ยวกับนายทองแก๎ว ทําชือ่เพรดิแพร๎วไว๎ลายเลือดไทย 
ชาวบางระจันสําคัญยิ่งใหญํ เป็นต๎นตระกูลของไทย ทีค่วรระลึกตลอดกาล 
องค๑พระสุริโยทัย ยอดหญิงไทย สละพระองค๑เพื่อชาติ 
ท๎าวเทพสตรี ทา๎วศรีสุนทร ป้องกันถลางนคร ไว๎ด๎วยความสามารถ 
ท๎าวสุรนารี ผู๎เป็นนกัรบสตรี กล๎าหาญองอาจ 
ป้องกันอสิานต๎านศัตรูของชาติ ล๎วนเป็นสตรีสามารถ ต๎นตระกูลของไทย 

ผูก้ลา้หาญชาญชยั
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รักเมืองไทย 

 ใครจะรักใครใคร ฉันรักเมืองไทยของฉนัเมอืงเดียว  
เมืองไหนฉนัไมํยุํงเกี่ยว (ซ้ํา)  รักเดียวใจเดียว ฉันรักเมอืงไทย 

ใบความรู้ 
ประวัตศิาสตร์การเสียดินแดนของประเทศไทย 

ครั้งที่ 1 เสียเกาะหมาก (ปีนัง) ให๎กับประเทศองักฤษ เมือ่ 11 สงิหาคม 2329 พื้นที่ 375 ตร.กม. ในสมยั ร.1 
เกิด จาก พระยาไทรบุรี ให๎องักฤษเชําเกาะหมาก เพือ่หวังจะขอให๎อังกฤษคุม๎ครองเกาะหมากจากกองทัพ
ของกรมพระราชวังบวรสถาน มงคล ซึ่งยกทัพมาจัดระเบียบหัวเมืองปกัษ๑ใต๎ ในที่สุดอังกฤษกย็ึดเอาไป 

ครั้งที่ 2 เสียมะริด ทวาย ตะนาวศรี  ให๎กับพมาํ เมื่อ 16 มกราคม 2336 พืน้ที่ 55,000 ตร.กม. ในสมัย ร.1 
แตํเดิมเป็นของไทยครั้งสมัยสุโขทัย มังสัจจา เจ๎าเมืองทวายเป็นไส๎ศึกใหพ๎มํา รัชกาลที่ 1 ไมสํามารถตีคนื
จากพมําได๎ ประกอบกับชาวเมืองทวายไมํพอใจกองทพัไทยที่เขา๎ยึดครอง จึงตกเป็นของพมําไป 

226 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

ครั้งที่ 3 เสียบันทายมาศ (ฮาเตียน) ให๎กับฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ.2353 ในสมยัรัชกาลที่ 2 

ครั้งที่ 4 เสียแสนหวี เมืองพง เชียงตุง ให๎กับพมําเมื่อ พ.ศ.2368 พื้นที่ 62 ,000 ตร.กม.ในสมัย รัชกาลที่ 
3 แตํเดิมเราได๎ดินแดนนี้มาในสมัยรัชกาลท่ี 1 โดยพระเจ๎ากาวิละ ยกทัพไปตีมาขึ้นอยูํกับไทยได๎ 20 ปี 
เนื่องจากเป็นดินแดนที่อยูํไกล  ประกอบกับเกิดกบฏเจ๎าอนุเวียงจันทร๑และเกิดกบฏทางหัวเมืองปักษ๑ใต๎ 
(กลันตัน ไทรบุรี) ไทยจึงหํวงหน๎าพะวงหลัง ไมํมีกําลังใจจะยึดครอง หลังจากนั้นพมําเป็นเมืองขึ้นของ
อังกฤษ เชียงตุงก็เป็นของอังกฤษโดยสิ้นเชิง 
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รักเมืองไทย 

 ใครจะรักใครใคร ฉันรักเมืองไทยของฉนัเมอืงเดียว  
เมืองไหนฉนัไมํยุํงเกี่ยว (ซ้ํา)  รักเดียวใจเดียว ฉันรักเมอืงไทย 

ใบความรู้ 
ประวัตศิาสตร์การเสียดินแดนของประเทศไทย 

ครั้งที่ 1 เสียเกาะหมาก (ปีนัง) ให๎กับประเทศองักฤษ เมือ่ 11 สงิหาคม 2329 พื้นที่ 375 ตร.กม. ในสมยั ร.1 
เกิด จาก พระยาไทรบุรี ให๎องักฤษเชําเกาะหมาก เพือ่หวังจะขอให๎อังกฤษคุม๎ครองเกาะหมากจากกองทัพ
ของกรมพระราชวังบวรสถาน มงคล ซึ่งยกทัพมาจัดระเบียบหัวเมืองปกัษ๑ใต๎ ในที่สุดอังกฤษกย็ึดเอาไป 

ครั้งที่ 2 เสียมะริด ทวาย ตะนาวศรี  ให๎กับพมาํ เมื่อ 16 มกราคม 2336 พืน้ที่ 55,000 ตร.กม. ในสมัย ร.1 
แตํเดิมเป็นของไทยครั้งสมัยสุโขทัย มังสัจจา เจ๎าเมืองทวายเป็นไส๎ศึกใหพ๎มํา รัชกาลที่ 1 ไมสํามารถตีคนื
จากพมําได๎ ประกอบกับชาวเมืองทวายไมํพอใจกองทพัไทยที่เขา๎ยึดครอง จึงตกเป็นของพมําไป 
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ครั้งที่ 3 เสียบันทายมาศ (ฮาเตียน) ให๎กับฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ.2353 ในสมยัรัชกาลที่ 2 

ครั้งที่ 4 เสียแสนหวี เมืองพง เชียงตุง ให๎กับพมําเมื่อ พ.ศ.2368 พื้นที่ 62 ,000 ตร.กม.ในสมัย รัชกาลที่ 
3 แตํเดิมเราได๎ดินแดนนี้มาในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยพระเจ๎ากาวิละ ยกทัพไปตีมาขึ้นอยูํกับไทยได๎ 20 ปี 
เนื่องจากเป็นดินแดนที่อยูํไกล  ประกอบกับเกิดกบฏเจ๎าอนุเวียงจันทร๑และเกิดกบฏทางหัวเมืองปักษ๑ใต๎ 
(กลันตัน ไทรบุรี) ไทยจึงหํวงหน๎าพะวงหลัง ไมํมีกําลังใจจะยึดครอง หลังจากนั้นพมําเป็นเมืองขึ้นของ
อังกฤษ เชียงตุงก็เป็นของอังกฤษโดยสิ้นเชิง 
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ครั้งที่ 5 เสียรัฐเปรัค ให๎กับอังกฤษเมื่อ พ.ศ.2369 ในสมยัรัชกาลที่ 3 เป็นการสูญเสีย ที่ทําร๎ายจิตใจ คนไทย
ทั้งชาติ เพราะเป็นการสูญทีห่ํางจากครั้งกํอนไมํถึง 1 ปี 

ครั้งที่ 6 เสียสิบสองปันนา ให๎กับจีนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2393 พื้นที่ 90,000 ตร.กม. ในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็น
ดินแดนในยูนานตอนใต๎ของประเทศจีน เมืองเชียงรุ๎งเป็นเมือง หลวงของไทยสมัยรัชกาลที่ 1 ตํอมาเกิดการ
แยํงชิงราชสมบัติกันเอง แสนหวีฟ้า มหาอุปราชหนีลงมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมยัรัชกาลที่ 3 ได๎เกณฑ๑
ทัพเชียงใหมํ ลําปาง ลําพูน ไปตีเมืองเชียงตุง (ต๎องตีเมืองเชียงตุงให๎ได๎กํอนจึงจะได๎เชียงรุ๎ ง) แตํไมํสําเร็จ
เพราะไมํพร๎อมเพรียงกัน  มาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได๎ให๎กรมหลวงลวษาธิราชสนิท (ต๎นตระกูลสนิทวงศ๑) ยก
ทัพไปตีเชียงตุงเป็นครั้งที่ 2 แตํไมํสําเร็จจึงต๎องเสียให๎จีนไป 
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ครั้งที่ 7 เสียเขมรและเกาะ 6 เกาะ ให๎กับฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2410 พื้นที่  124,000 ตร.กม. ใน
สมัย ร.4 ฝรั่งเศสบังคับให๎เขมรทําสัญญารับความคุ๎มครอง จากฝรั่งเศส หลังจากนั้นได๎ดําเนินการทางการ
ฑูตกับไทย ขอให๎มีการปักปันเขตแดน เขมรกับญวน แตํกลับตกลงกันไมํได๎ ขณะนั้นพระป่ินเกล๎า แมํทัพเรือ
สวรรคต ไทยจึงอํอนแอ ฝรั่งเศสจึงฉวยโอกาสบังคับทําสัญญารับรองความอารักขาจาก ฝรั่งเศสตํอเขมร 
ในชํวงนี้เอง อังกฤษกับฝรั่งเศสได๎ทําสัญญากันเมื่อ 15 มกราคม 2438 โดยตกลงกันให๎ไทยเป็นรัฐกันชน 
ประกอบกับ การดําเนินนโยบายของ ร.5 ที่ไปประพาสยุโรปถึง 2 ครั้ง ทําให๎อังกฤษ เยอรมัน รัสเซียเห็นใจ
ไทย ฝรังเศสจึงยึดดินแดนไป 

ครั้งที่ 8 เสียสิบสองจุไทย (เมืองไล เมืองเชียงค๎อ) ให๎กับฝรั่งเศส เมื่อ  22 ธันวาคม 2431 พื้นที่ 87,000 ตร.
กม. ในสมัย รัชกาลที่ 5 พวกฮํอ กํอกบฏ ทางฝ่ายไทยจัด กําลังไปปราบ 2 กองทัพ แตํปฏิบัติเป็นอิสระแกํ
กัน อีกทั้งแมํทัพทั้งสองไมํถูกกัน จึงเป็นโอกาสให๎ฝรั่งเศสสํงทหารเข๎าเมืองไล โดยอ๎างวํา มาชํวยไทยปราบ
ฮํอ แตํหลัง จากปราบได๎แล๎ว ก็ไมํยอมยกทัพกลับ อีกทั้งไทยก็ไมํได๎จัดกําลังไว๎ยึดครองอีกด๎วย จนในที่สุด 
ไทยกับฝรั่งเศสได๎ทําสัญญากันที่เมืองแถง (เบียนฟู) ยอมให๎ฝรั่งเศสรักษา เมืองไลและเมืองเชียงค๎อ 
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ครั้งที่ 5 เสียรัฐเปรัค ให๎กับอังกฤษเมื่อ พ.ศ.2369 ในสมยัรัชกาลที่ 3 เป็นการสูญเสีย ที่ทําร๎ายจิตใจ คนไทย
ทั้งชาติ เพราะเป็นการสูญทีห่ํางจากครั้งกํอนไมํถึง 1 ปี 

ครั้งที่ 6 เสียสิบสองปันนา ให๎กับจีนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2393 พื้นที่ 90,000 ตร.กม. ในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็น
ดินแดนในยูนานตอนใต๎ของประเทศจีน เมืองเชียงรุ๎งเป็นเมือง หลวงของไทยสมัยรัชกาลที่ 1 ตํอมาเกิดการ
แยํงชิงราชสมบัติกันเอง แสนหวีฟ้า มหาอุปราชหนีลงมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมยัรัชกาลที่ 3 ได๎เกณฑ๑
ทัพเชียงใหมํ ลําปาง ลําพูน ไปตีเมืองเชียงตุง (ต๎องตีเมืองเชียงตุงให๎ได๎กํอนจึงจะได๎เชียงรุ๎ ง) แตํไมํสําเร็จ
เพราะไมํพร๎อมเพรียงกัน  มาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได๎ให๎กรมหลวงลวษาธิราชสนิท (ต๎นตระกูลสนิทวงศ๑) ยก
ทัพไปตีเชียงตุงเป็นครั้งที่ 2 แตํไมํสําเร็จจึงต๎องเสียให๎จีนไป 
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ครั้งที่ 7 เสียเขมรและเกาะ 6 เกาะ ให๎กับฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2410 พื้นที่  124,000 ตร.กม. ใน
สมัย ร.4 ฝรั่งเศสบังคับให๎เขมรทําสัญญารับความคุ๎มครอง จากฝรั่งเศส หลังจากนั้นได๎ดําเนินการทางการ
ฑูตกับไทย ขอให๎มีการปักปันเขตแดน เขมรกับญวน แตํกลับตกลงกันไมํได๎ ขณะนั้นพระป่ินเกล๎า แมํทัพเรือ
สวรรคต ไทยจึงอํอนแอ ฝรั่งเศสจึงฉวยโอกาสบังคับทําสัญญารับรองความอารักขาจาก ฝรั่งเศสตํอเขมร 
ในชํวงนี้เอง อังกฤษกับฝรั่งเศสได๎ทําสัญญากันเมื่อ 15 มกราคม 2438 โดยตกลงกันให๎ไทยเป็นรัฐกันชน 
ประกอบกับ การดําเนินนโยบายของ ร.5 ที่ไปประพาสยุโรปถึง 2 ครั้ง ทําให๎อังกฤษ เยอรมัน รัสเซียเห็นใจ
ไทย ฝรังเศสจึงยึดดินแดนไป 

ครั้งที่ 8 เสียสิบสองจุไทย (เมืองไล เมืองเชียงค๎อ) ให๎กับฝรั่งเศส เมื่อ  22 ธันวาคม 2431 พื้นที่ 87,000 ตร.
กม. ในสมัย รัชกาลที่ 5 พวกฮํอ กํอกบฏ ทางฝ่ายไทยจัด กําลังไปปราบ 2 กองทัพ แตํปฏิบัติเป็นอิสระแกํ
กัน อีกทั้งแมํทัพทั้งสองไมํถูกกัน จึงเป็นโอกาสให๎ฝรั่งเศสสํงทหารเข๎าเมืองไล โดยอ๎างวํา มาชํวยไทยปราบ
ฮํอ แตํหลัง จากปราบได๎แล๎ว ก็ไมํยอมยกทัพกลับ อีกทั้งไทยก็ไมํได๎จัดกําลังไว๎ยึดครองอีกด๎วย จนในที่สุด 
ไทยกับฝรั่งเศสได๎ทําสัญญากันที่เมืองแถง (เบียนฟู) ยอมให๎ฝรั่งเศสรักษา เมืองไลและเมืองเชียงค๎อ 
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ครั้งที่ 9 เสียดินแดนฝั่งซ๎ายแมํน้ําสาละวิน (5 เมืองเงีย้ว และ 13 เมืองกะเหรีย่ง) ใหก๎ับประเทศอังกฤษใน
สมัย รัชกาลที่ 5 เมื่อ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2435 เป็นการสูญเสยีครั้งยิง่ใหญํทางด๎านรัฐศาสตร๑ เศรษฐกิจและ
ทรัพยากร อันอุดม ด๎วยดินแดนผืนป่าอันอดุมสมบูรณ๑ยิ่ง 

ครั้งที่ 10 เสียดินแดนฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขง (อาณาจักรล๎านช๎าง หรือประเทศลาว) ให๎กับฝรั่งเศส เมื่อ 3 ตุลาคม 
2436 พื้นที่ 143,000 ตร.กม. ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นของไทยมาตั้งแตํ สมัยสมเด็จพระนเรศวร ต๎องเสีย
ให๎กับฝรั่งเศสตามสัญญา ไทยกับฝรั่งเศส เทํานั้นยังไมํพอ ฝรั่งเศสเรียกเงินจากไทย 1 ล๎านบาท เป็น
คําเสียหายที่ต๎องรบกับไทย เสียคําประกันวําไทยต๎องปฏิบัติตามสัญญาอีก 3 ล๎านบาท และยังไมํพอ 
ฝรั่งเศสได๎ สํงทหารมายึดเมืองจนัทบุรีและตราด ไว๎ถึง 15 ปี นับวําเป็นความเจ็บปวดที่สุด ของไทยถึงขนาด
ที่เจ๎านายฝ่ายในต๎องขาย เครื่องแตํงกายเพื่อนําเงินมาถวาย ร.5  เป็นคําปรับ ร.5 ต๎องนําถุงแดง (เงินพระ
คลังข๎างที่) ออกมาใช๎ 
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ครั้งที่ 11 เสียดินแดนฝั่งขวาแมํน้ําโขง (ตรงข๎ามเมืองหลวงพระบาง ดินแดนในทิศตะวันออกของนํานคือ 
จําปาสัก และไซยะบูลี)  ให๎กับฝรั่งเศสเมื่อ 12 พฤษภาคม 2446 พื้นที่ 25,500 ตร.กม. ในสมัย.ร.5 ไทยทํา
สัญญากับฝรั่งเศส เพื่อขอให๎ฝรั่งเศสคืน จันทบุรีให๎ไทย แตํฝรั่งเศสถอนไปแตํจันทบุรีแล๎วไปยึด เมืองตราด
แทนอีก 5 ปี แล๎วเมื่อฝรั่งเศสได๎ หลวงพระบางแล๎วยังลุกล้ํายํานนาดี , ดํานซ๎าย จ.เลย และยังได๎เอาศิลา
จารึกที่ พระเจดีย๑ศรีสองรักษ๑ไปด๎วย 

ครั้งที่ 12 เสียมลฑลบูรพา (พระตะบอง,เสียมราฐ,ศรีโสภณ) ให๎กับฝรั่งเศส เมื่อ 23 มีค. 2449 พื้นที่ 51,000 
ตร.กม. ในสมัย ร.5   ไทยได๎ทําสัญญากับฝรังเศส เพื่อแลกกับ ตราด,เกาะกง,ดํานซ๎าย ตลอดจนอํานาจศาล
ไทยที่จะบังคับตํอคนในบังคับ ของฝรั่งเศส ในประเทศไทย เพราะขณะนั้นมีคนจีนญวนไปพึ่งธงฝรั่งเศสกัน
มาก เพื่อสิทธิการค๎าขาย ฝรั่งเศสก็เพียงแตํถอนทหารออกจากตราดเมื่อ 6 กรกฎาคม 2450 กับดํานซ๎าย 
คงเหลือแตํเกาะกงไมํคืนให๎ไทย 
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ครั้งที่ 9 เสียดินแดนฝั่งซ๎ายแมํน้ําสาละวิน (5 เมืองเงีย้ว และ 13 เมืองกะเหรีย่ง) ใหก๎ับประเทศอังกฤษใน
สมัย รัชกาลที่ 5 เมื่อ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2435 เป็นการสูญเสยีครั้งยิง่ใหญํทางด๎านรัฐศาสตร๑ เศรษฐกิจและ
ทรัพยากร อันอุดม ด๎วยดินแดนผืนป่าอันอดุมสมบูรณ๑ยิ่ง 

ครั้งที่ 10 เสียดินแดนฝั่งซ๎ายแมํน้ําโขง (อาณาจักรล๎านช๎าง หรือประเทศลาว) ให๎กับฝรั่งเศส เมื่อ 3 ตุลาคม 
2436 พื้นที่ 143,000 ตร.กม. ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นของไทยมาตั้งแตํ สมัยสมเด็จพระนเรศวร ต๎องเสีย
ให๎กับฝรั่งเศสตามสัญญา ไทยกับฝรั่งเศส เทํานั้นยังไมํพอ ฝรั่งเศสเรียกเงินจากไทย 1 ล๎านบาท เป็น
คําเสียหายที่ต๎องรบกับไทย เสียคําประกันวําไทยต๎องปฏิบัติตามสัญญาอีก 3 ล๎านบาท และยังไมํพอ 
ฝรั่งเศสได๎ สํงทหารมายึดเมืองจนัทบุรีและตราด ไว๎ถึง 15 ปี นับวําเป็นความเจ็บปวดที่สุด ของไทยถึงขนาด
ที่เจ๎านายฝ่ายในต๎องขาย เครื่องแตํงกายเพื่อนําเงินมาถวาย ร.5  เป็นคําปรับ ร.5 ต๎องนําถุงแดง (เงินพระ
คลังข๎างที่) ออกมาใช๎ 

230 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

ครั้งที่ 11 เสียดินแดนฝั่งขวาแมํน้ําโขง (ตรงข๎ามเมืองหลวงพระบาง ดินแดนในทิศตะวันออกของนํานคือ 
จําปาสัก และไซยะบูลี)  ให๎กับฝรั่งเศสเมื่อ 12 พฤษภาคม 2446 พื้นที่ 25,500 ตร.กม. ในสมัย.ร.5 ไทยทํา
สัญญากับฝรั่งเศส เพื่อขอให๎ฝรั่งเศสคืน จันทบุรีให๎ไทย แตํฝรั่งเศสถอนไปแตํจันทบุรีแล๎วไปยึด เมืองตราด
แทนอีก 5 ปี แล๎วเมื่อฝรั่งเศสได๎ หลวงพระบางแล๎วยังลุกล้ํายํานนาดี , ดํานซ๎าย จ.เลย และยังได๎เอาศิลา
จารึกที่ พระเจดีย๑ศรีสองรักษ๑ไปด๎วย 

ครั้งที่ 12 เสียมลฑลบูรพา (พระตะบอง,เสียมราฐ,ศรีโสภณ) ให๎กับฝรั่งเศส เมื่อ 23 มีค. 2449 พื้นที่ 51,000 
ตร.กม. ในสมัย ร.5   ไทยได๎ทําสัญญากับฝรังเศส เพื่อแลกกับ ตราด,เกาะกง,ดํานซ๎าย ตลอดจนอํานาจศาล
ไทยที่จะบังคับตํอคนในบังคับ ของฝรั่งเศส ในประเทศไทย เพราะขณะนั้นมีคนจีนญวนไปพึ่งธงฝรั่งเศสกัน
มาก เพื่อสิทธิการค๎าขาย ฝรั่งเศสก็เพียงแตํถอนทหารออกจากตราดเมื่อ 6 กรกฎาคม 2450 กับดํานซ๎าย 
คงเหลือแตํเกาะกงไมํคืนให๎ไทย 

เสยีมณฑลบรูพา
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ครั้งที่ 13 เสียรัฐกลันตัน,ตรังกาน,ูไทรบุรี, ปริส  ให๎กับอังกฤษเมื่อ 10 มีนาคม 2451 พื้นที ่80,000 ตร.กม. 
ในสมัย ร.5 ไทยได๎ทําสัญญากับอังกฤษ เพื่อใหไ๎ด๎มาซึ่งอาํนาจ ศาลไทยที่จะบังคับคดีความผิดของคน
อังกฤษในไทย 

ครั้งที่ 14 เสียเขาพระวิหาร ให๎กับเขมรเมือ่ 15 มิถุนายน 2505 พืน้ที่ 2 ตร.กม. ในสมยั ร.9 ตามคํา
พิพากษาของศาลโลก ใหเ๎ขาพระวิหารตกเป็นของเขมร เนือ่งมาจาก หลักฐานสําคัญของเขมร ในสมยัที่เป็น
ของฝรั่งเศส เมื่อรู๎วํากรมพระยาดํารงราชานุภาพ จะเสดจ็เขาพระวิหาร จึงขึ้นไปกํอนแล๎วชักธงชาติฝรั่งเศส
รับเสด็จ แล๎วถํายรูปไว๎เป็น หลกัฐาน และนาํมาใช๎เป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงตํอศาลโลก ด๎วยเสียง 9 ตํอ 3 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ลิงกับพระราชา 

นานมาแล๎ว มีพระราชาองค๑หนึ่งมีอํานาจมาก และเป็นราชาแหํงสัตว๑ทั้งปวง สัตว๑ที่อยูํภายใต๎การ
ปกครองของพระองค๑ พระองค๑ทรงดูแลอยํางใกล๎ชิดและเป็นธรรม วันหนึ่งพระราชาต๎องการทดสอบวํา ใน
บรรดาสัตว๑ทั้งหลาย ลูกสัตว๑ใดเป็นลูกสัตว๑ที่สวยงามที่สุด และเหมาะสมที่สุด จึงได๎เรียกบรรดาสัตว๑ทั้งหมด
ให๎นําลูกๆ ของตนเองมาด๎วย สัตว๑ทุกตัวล๎วนมีความสุขกับคําสั่งนี้ บรรดาครอบครัวแพะก็นําลูกแพะมาด๎วย 
แมวก็นําลูกแมวมา หมาก็นําลูกหมามา ม๎าก็วิ่งเยาะๆ มาพร๎อมด๎วยลูกม๎า แกะเดินมาพระราชวังพร๎อมด๎วย
ลูกแกะ บรรดาครอบครัวสัตว๑ล๎วนมาพร๎อมกับลูกของตน ทําให๎พระราชวังเบียดเสียดยัดเยียด และเสียง
อึกทึกอื้ออึง แมํลิงมาช๎าที่สุดในบรรดาสัตว๑ทั้งหมด แมํลิงมาพร๎อมด๎วยลูกลิงซึ่งมาพร๎อมด๎วยหน๎าตาหน๎า
หัวเราะมาก ลูกลิงหน๎ากลม มีหูกลมใหญํ จมูกแบน ตัวก็ไมํมีขน บรรดาแมํสัตว๑ทั้งหลายพากันหัวเราะ เมื่อ
เห็นลูกลิงตัวเล็กๆ ที่กอดติดอกแมํ ลูกลิงคอยหลบซํอนหน๎าเมื่อได๎ยินเสียงหัวเราะดังๆ เป็นคราวๆ แมํลิงก็
คํอยๆ ตบปลอบลูกเบาๆ เป็นคราวๆ แมํลิงมีความภาคภูมิใจกับลูกตนเป็นอยํางมาก ในทํามกลางฝูงสัตว๑ 
แมํลิงจึงพูดวํา “นี้คือลูกของฉัน เพราะวําฉันเป็นแมํของลูก ฉันรักลูก ลูกจึงงดงามที่สุดสําหรับฉัน และ
งดงามกวําเด็กอื่นๆ ความรักที่ฉันมีให๎แกํลูก ทําให๎ลูกงดงมที่สุดในสายตาฉัน” 

พระราชาจึงรับสั่งให๎แมํลิงและลูกลิงเข๎าไปใกล๎ๆ ราชบัลลังก๑ของพระองค๑ และจองมองสองแมํลูก
อยํางพินิจพิเคราะห๑ แมํที่มีความภาคภูมใิจและลูกที่สงํเสียงร๎องเจี๊ยกๆ ออกมาจากวอกขนหน๎าอกที่ยาวของ
แมํลิง พระทัยของพระองค๑ก็ได๎สัมผัสกับความรู๎สึกที่ลึกซึ้งของแมํลิง พระราชาจึงได๎ประกาศวํา “ถูกต๎องของ
แมํลิง บางสิ่งที่ทํานคิดวําลูกของทํานงดงามที่สุด เพราะวําทํานรักลูกของทําน หากวําพวกเราต๎องการเห็น
บรรดาลูกๆ ของสัตว๑ท้ังหลายมีความรักแบบเดียวกัน พวกเราก็ควรมองเหมือนกัน ดังนั้นหากพวกเรา
สามารถมองทุกคนสวยงาม และมีความรักซึ่งกันและกัน จึงสามารถสร๎างอาณาจักรของพวกเราให๎สงบสุขได๎ 
” 

พระราชาจึงประกาศวํา “ด๎วยความรู๎และความรัก นับแตํนี้ไป แมํลิงจะเป็นที่ปรึกษาของเรา และลูกๆ 
ของเธอจะได๎รับการฝึกฝนให๎มีความรู๎และความรัก ภายในพระราชวังของเรา” “พวกเราทั้งหลายนับตํอไป
จากนี้อีกนาน จึงจะมีการทดสอบเพื่อจะดูวําใครคือเด็กๆ ที่ดูดีที่สุด สวยงามที่สุด เหมาะสมที่สุดในบรรดา
สัตว๑ทั้งหลาย และขอให๎พกเราชํวยกันมองหาความจริงด๎วยดวงตาแหํงความรักซึ่งกันและกัน” นับจากวันนั้น
มา พระราชาก็มีกิตติศัพท๑เลื่องลือขจรขจายไปทุกแคว๎น ด๎วยเหตุท่ีพระองค๑ทรงปกครองอาณาจักรของ
พระองค๑ด๎วยความสันติสุขและการมความรักตํอกัน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สันติสุขเกิดจากความรัก ความรักสามารถสร๎างอาณาจักรให๎สงบสุขได๎ 
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ครั้งที่ 13 เสียรัฐกลันตัน,ตรังกาน,ูไทรบุรี, ปริส  ให๎กับอังกฤษเมื่อ 10 มีนาคม 2451 พื้นที ่80,000 ตร.กม. 
ในสมัย ร.5 ไทยได๎ทําสัญญากับอังกฤษ เพื่อใหไ๎ด๎มาซึ่งอาํนาจ ศาลไทยที่จะบังคับคดีความผิดของคน
อังกฤษในไทย 

ครั้งที่ 14 เสียเขาพระวิหาร ให๎กับเขมรเมือ่ 15 มิถุนายน 2505 พืน้ที่ 2 ตร.กม. ในสมยั ร.9 ตามคํา
พิพากษาของศาลโลก ใหเ๎ขาพระวิหารตกเป็นของเขมร เนือ่งมาจาก หลักฐานสําคัญของเขมร ในสมยัที่เป็น
ของฝรั่งเศส เมื่อรู๎วํากรมพระยาดํารงราชานุภาพ จะเสดจ็เขาพระวิหาร จึงขึ้นไปกํอนแล๎วชักธงชาติฝรั่งเศส
รับเสด็จ แล๎วถํายรูปไว๎เป็น หลกัฐาน และนาํมาใช๎เป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงตํอศาลโลก ด๎วยเสียง 9 ตํอ 3 
พ.ศ. 2550 กัมพูชาเสนอองค๑การยเูนสโก ให๎ขึน้ทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก แตยํังไมมํีขอ๎สรุป 
18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 นาย นพดล ปัทมะ รัฐมนตรีวํากระทรวงการตํางประเทศ ได๎ลงนามยนิยอมให๎
กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกแตํฝ่ายเดยีว รํวมกับ นายองึ เซยีน เอกอคัรราชทูต
กัมพูชา และเจ๎าหนา๎ที่ที่เกี่ยวขอ๎ง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ทางการกัมพูชาปิดปราสาทพระวิหารช่ัวคราว 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ลิงกับพระราชา 

นานมาแล๎ว มีพระราชาองค๑หนึ่งมีอํานาจมาก และเป็นราชาแหํงสัตว๑ทั้งปวง สัตว๑ที่อยูํภายใต๎การ
ปกครองของพระองค๑ พระองค๑ทรงดูแลอยํางใกล๎ชิดและเป็นธรรม วันหนึ่งพระราชาต๎องการทดสอบวํา ใน
บรรดาสัตว๑ทั้งหลาย ลูกสัตว๑ใดเป็นลูกสัตว๑ที่สวยงามที่สุด และเหมาะสมที่สุด จึงได๎เรียกบรรดาสัตว๑ทั้งหมด
ให๎นําลูกๆ ของตนเองมาด๎วย สัตว๑ทุกตัวล๎วนมีความสุขกับคําสั่งนี้ บรรดาครอบครัวแพะก็นําลูกแพะมาด๎วย 
แมวก็นําลูกแมวมา หมาก็นําลูกหมามา ม๎าก็วิ่งเยาะๆ มาพร๎อมด๎วยลูกม๎า แกะเดินมาพระราชวังพร๎อมด๎วย
ลูกแกะ บรรดาครอบครัวสัตว๑ล๎วนมาพร๎อมกับลูกของตน ทําให๎พระราชวังเบียดเสียดยัดเยียด และเสียง
อึกทึกอื้ออึง แมํลิงมาช๎าที่สุดในบรรดาสัตว๑ทั้งหมด แมํลิงมาพร๎อมด๎วยลูกลิงซึ่งมาพร๎อมด๎วยหน๎าตาหน๎า
หัวเราะมาก ลูกลิงหน๎ากลม มีหูกลมใหญํ จมูกแบน ตัวก็ไมํมีขน บรรดาแมํสัตว๑ทั้งหลายพากันหัวเราะ เมื่อ
เห็นลูกลิงตัวเล็กๆ ที่กอดติดอกแมํ ลูกลิงคอยหลบซํอนหน๎าเมื่อได๎ยินเสียงหัวเราะดังๆ เป็นคราวๆ แมํลิงก็
คํอยๆ ตบปลอบลูกเบาๆ เป็นคราวๆ แมํลิงมีความภาคภูมิใจกับลูกตนเป็นอยํางมาก ในทํามกลางฝูงสัตว๑ 
แมํลิงจึงพูดวํา “นี้คือลูกของฉัน เพราะวําฉันเป็นแมํของลูก ฉันรักลูก ลูกจึงงดงามที่สุดสําหรับฉัน และ
งดงามกวําเด็กอื่นๆ ความรักที่ฉันมีให๎แกํลูก ทําให๎ลูกงดงมที่สุดในสายตาฉัน” 

พระราชาจึงรับสั่งให๎แมํลิงและลูกลิงเข๎าไปใกล๎ๆ ราชบัลลังก๑ของพระองค๑ และจองมองสองแมํลูก
อยํางพินิจพิเคราะห๑ แมํที่มีความภาคภูมใิจและลูกที่สงํเสียงร๎องเจี๊ยกๆ ออกมาจากวอกขนหน๎าอกที่ยาวของ
แมํลิง พระทัยของพระองค๑ก็ได๎สัมผัสกับความรู๎สึกที่ลึกซึ้งของแมํลิง พระราชาจึงได๎ประกาศวํา “ถูกต๎องของ
แมํลิง บางสิ่งที่ทํานคิดวําลูกของทํานงดงามที่สุด เพราะวําทํานรักลูกของทําน หากวําพวกเราต๎องการเห็น
บรรดาลูกๆ ของสัตว๑ทั้งหลายมีความรักแบบเดียวกัน พวกเราก็ควรมองเหมือนกัน ดังนั้นหากพวกเรา
สามารถมองทุกคนสวยงาม และมีความรักซึ่งกันและกัน จึงสามารถสร๎างอาณาจักรของพวกเราให๎สงบสุขได๎ 
” 

พระราชาจึงประกาศวํา “ด๎วยความรู๎และความรัก นับแตํนี้ไป แมํลิงจะเป็นที่ปรึกษาของเรา และลูกๆ 
ของเธอจะได๎รับการฝึกฝนให๎มีความรู๎และความรัก ภายในพระราชวังของเรา” “พวกเราทั้งหลายนับตํอไป
จากนี้อีกนาน จึงจะมีการทดสอบเพื่อจะดูวําใครคือเด็กๆ ที่ดูดีที่สุด สวยงามที่สุด เหมาะสมที่สุดในบรรดา
สัตว๑ทั้งหลาย และขอให๎พกเราชํวยกันมองหาความจริงด๎วยดวงตาแหํงความรักซึ่งกันและกัน” นับจากวันนั้น
มา พระราชาก็มีกิตติศัพท๑เลื่องลือขจรขจายไปทุกแคว๎น ด๎วยเหตุท่ีพระองค๑ทรงปกครองอาณาจักรของ
พระองค๑ด๎วยความสันติสุขและการมความรักตํอกัน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สันติสุขเกิดจากความรัก ความรักสามารถสร๎างอาณาจักรให๎สงบสุขได๎ 

ท�าใหล้กูงดงามทีส่ดุในสายตาฉนั”

และจอ้ง

ออกมาจากอก

จงึสามารถสรา้งอาณาจกัรของพวกเราใหส้งบสขุได”้

232 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ลิงกับพระราชา 

นานมาแล๎ว มีพระราชาองค๑หนึ่งมีอํานาจมาก และเป็นราชาแหํงสัตว๑ทั้งปวง สัตว๑ที่อยูํภายใต๎การ
ปกครองของพระองค๑ พระองค๑ทรงดูแลอยํางใกล๎ชิดและเป็นธรรม วันหนึ่งพระราชาต๎องการทดสอบวํา ใน
บรรดาสัตว๑ทั้งหลาย ลูกสัตว๑ใดเป็นลูกสัตว๑ที่สวยงามที่สุด และเหมาะสมที่สุด จึงได๎เรียกบรรดาสัตว๑ทั้งหมด
ให๎นําลูกๆ ของตนเองมาด๎วย สัตว๑ทุกตัวล๎วนมีความสุขกับคําสั่งนี้ บรรดาครอบครัวแพะก็นําลูกแพะมาด๎วย 
แมวก็นําลูกแมวมา หมาก็นําลูกหมามา ม๎าก็วิ่งเยาะๆ มาพร๎อมด๎วยลูกม๎า แกะเดินมาพระราชวังพร๎อมด๎วย
ลูกแกะ บรรดาครอบครัวสัตว๑ล๎วนมาพร๎อมกับลูกของตน ทําให๎พระราชวังเบียดเสียดยัดเยียด และเสียง
อึกทึกอื้ออึง แมํลิงมาช๎าที่สุดในบรรดาสัตว๑ทั้งหมด แมํลิงมาพร๎อมด๎วยลูกลิงซึ่งมาพร๎อมด๎วยหน๎าตาหน๎า
หัวเราะมาก ลูกลิงหน๎ากลม มีหูกลมใหญํ จมูกแบน ตัวก็ไมํมีขน บรรดาแมํสัตว๑ทั้งหลายพากันหัวเราะ เมื่อ
เห็นลูกลิงตัวเล็กๆ ที่กอดติดอกแมํ ลูกลิงคอยหลบซํอนหน๎าเมื่อได๎ยินเสียงหัวเราะดังๆ เป็นคราวๆ แมํลิงก็
คํอยๆ ตบปลอบลูกเบาๆ เป็นคราวๆ แมํลิงมีความภาคภูมิใจกับลูกตนเป็นอยํางมาก ในทํามกลางฝูงสัตว๑ 
แมํลิงจึงพูดวํา “นี้คือลูกของฉัน เพราะวําฉันเป็นแมํของลูก ฉันรักลูก ลูกจึงงดงามที่สุดสําหรับฉัน และ
งดงามกวําเด็กอื่นๆ ความรักที่ฉันมีให๎แกํลูก ทําให๎ลูกงดงมที่สุดในสายตาฉัน” 

พระราชาจึงรับสั่งให๎แมํลิงและลูกลิงเข๎าไปใกล๎ๆ ราชบัลลังก๑ของพระองค๑ และจองมองสองแมํลูก
อยํางพินิจพิเคราะห๑ แมํที่มีความภาคภูมใิจและลูกที่สงํเสียงร๎องเจี๊ยกๆ ออกมาจากวอกขนหน๎าอกที่ยาวของ
แมํลิง พระทัยของพระองค๑ก็ได๎สัมผัสกับความรู๎สึกที่ลึกซึ้งของแมํลิง พระราชาจึงได๎ประกาศวํา “ถูกต๎องของ
แมํลิง บางสิ่งที่ทํานคิดวําลูกของทํานงดงามที่สุด เพราะวําทํานรักลูกของทําน หากวําพวกเราต๎องการเห็น
บรรดาลูกๆ ของสัตว๑ทั้งหลายมีความรักแบบเดียวกัน พวกเราก็ควรมองเหมือนกัน ดังนั้นหากพวกเรา
สามารถมองทุกคนสวยงาม และมีความรักซึ่งกันและกัน จึงสามารถสร๎างอาณาจักรของพวกเราให๎สงบสุขได๎ 
” 

พระราชาจึงประกาศวํา “ด๎วยความรู๎และความรัก นับแตํนี้ไป แมํลิงจะเป็นที่ปรึกษาของเรา และลูกๆ 
ของเธอจะได๎รับการฝึกฝนให๎มีความรู๎และความรัก ภายในพระราชวังของเรา” “พวกเราทั้งหลายนับตํอไป
จากนี้อีกนาน จึงจะมีการทดสอบเพื่อจะดูวําใครคือเด็กๆ ที่ดูดีที่สุด สวยงามที่สุด เหมาะสมที่สุดในบรรดา
สัตว๑ทั้งหลาย และขอให๎พกเราชํวยกันมองหาความจริงด๎วยดวงตาแหํงความรักซึ่งกันและกัน” นับจากวันนั้น
มา พระราชาก็มีกิตติศัพท๑เลื่องลือขจรขจายไปทุกแคว๎น ด๎วยเหตุท่ีพระองค๑ทรงปกครองอาณาจักรของ
พระองค๑ด๎วยความสันติสุขและการมความรักตํอกัน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สันติสุขเกิดจากความรัก ความรักสามารถสร๎างอาณาจักรให๎สงบสุขได๎ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
226

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 233 

พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย 

คุณตาบุญสํงชอบเลําเรื่องในประวัติศาสตร๑ให๎หลานๆ ฟัง วันหนึ่งคุณตาเลําวํา สมัยที่คุณตาเป็น
หนุํมมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 แปรพระราชฐานไปวังไกลกังวล อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ๑ พระองค๑เสด็จพระราชดําเนินทางรถยนต๑พระที่นั่ง ระหวํางเสด็จมองเห็นลูกยางหลํนใต๎ต๎น 
พระองค๑ทรงให๎เก็บลูกยางนามาเพาะ และพระราชทานให๎ราษฎรนําไปปลูก นับเป็นการอนุรักษ๑ต๎นยางนา
ตั้งแตํบัดนั้นเป็นต๎นมา  

คุณตาบุญสํงเลําพร๎อมกับยกมือขึ้นไหว๎พระบรมฉายาลักษณ๑ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ซึ่ง
ติดอยูํที่ฝาบ๎าน คุณตาสอนวําเราเป็นข๎าละอองธุลีพระบาท ต๎องมีความจงรักภักดีตํอพระองค๑ เพราะพระองค๑
ทรงดูแลราษฎรให๎อยูํรํมเย็น การอนุรักษ๑ต๎นไม๎ก็เทํากับการอนุรักษ๑ธรรมชาติ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนไทยควรจงรักษ๑ภักดีตํอพระมหากษัตริย๑ที่พระองค๑ทรงหํวงใยราษฎรและประเทศชาติ 

อดีตที่ต้องจดจํา 

ยอดปราสาทเคยเรืองรองดั่งทองทิพย๑  
กลับวังเวงเงียบกริบทุกแหงํหน 
เพลิงพมาํพาพินาศไมํอาจทน  
ไร๎ผ๎ูคนไร๎ชีวา ไร๎พระศาสน๑ 

จากคําประพันธ๑ข๎างต๎น ทําให๎คนไทยรู๎สึกหดหูํใจ เมื่อเรามีศัตรูมาทําร๎ายบ๎านเมือง ดังนั้นเรา
เยาวชนไทยทุกคน ควรจะชํวยกันปกป้องรักษาบ๎านเมืองที่รักของเรายิ่งชีวิต หาไมํเราจะไมํมีแผํนดินอาศัย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  หากเราไมํรักสามคัค ีเราจะสูญเสียชาติ 

234 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 11   คุณธรรม จริยธรรม 
แผนการจัดกิจกรรมที ่ 22  รักษ์เมืองไทยโตไปไม่โกง  เวลา 2 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายความหมายและบอกแนวทาง การป้องกันการทุจริตได๎ 

2. เนื้อหา
2.1 คติธรรม “หิริโอตัปปะ” “ความละอายและความเกรงกลัวตอํบาป”  
2.2 กฎลูกเสือข๎อที่ 1 “ลูกเสือมีเกียรติเชือ่ถือได”๎ 
2.3 กฎลูกเสือข๎อที่ 2 “ลูกเสือมีความจงรักภักดตีํอชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ๑และซื่อตรงตอํผู๎มี 

พระคุณ” 
2.4 การฉ๎อราษฎร๑บังหลวงและการโกงกนิบ๎านเมือง 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎  
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4.กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามกิจกรรมการเรียนรู๎ 

1) กํากับลูกเสอืและลูกเสอืรํวมกันสนทนาถึงปัญหาการทจุริตคอร๑รับชั่นในบ๎านเมืองของเราวาํ
กํอให๎เกิดผลเสียอยาํงไรบ๎าง 

2) ผู๎กํากับลูกเสอืนําเสนอความหมายของคติธรรมหิริโอตัปปะ (ความละอายความเกรงกลัวตํอ
บาป) กฎของลูกเสือข๎อที่ 1 ลูกเสอืมีเกียรติเชื่อถือได๎”และกฎของลูกเสอืขอ๎ที่ 2 “ลูกเสือมคีวามจงรักภักดีตอํ
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย๑และซื่อตรงตอํผู๎มีพระคุณ” (ดูใบความรู๎ประกอบ) 

3) แบํงกลุํมลูกเสือวิสามัญเป็น 4 กลุํมรํวมกันวเิคราะห๑แนวทางในการนําคติธรรม“หิริโอตัปปะ
และกฎลูกเสือทัง้ 2 ขอ๎ไปใช๎ในการป้องกันและแก๎ไขปัญหาการปัญหาการทจุริตคอร๑รับชั่นในบ๎านเมืองโดยมี
หัวข๎อในการวิเคราะห๑ดังนี ้

 (1) ลูกเสือคิดวําใครบ๎างทีค่วรมีสํวนรํวมในการป้องกันและแก๎ไขปัญหาการทุจริตคอร๑รับชั่น
ในบ๎านเมอืงและลูกเสอืเองควรมีสํวนรํวมด๎วยหรือไมํ(เปิดโอกาสให๎ลกูเสอืแสดงความคดิเหน็อยํางอิสระ)  

 (2) ลูกเสือจะนําคติธรรมหิริโอตัปปะและกฎลูกเสือทั้ง 2 ข๎อ มาประยกุต๑ใช๎กับตนเอง
อยํางไรในการป้องกันและแกไ๎ขปัญหาการปัญหาการทจุริตคอร๑รับชั่นในบ๎านเมอืง 
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พระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย 

คุณตาบุญสํงชอบเลําเรื่องในประวัติศาสตร๑ให๎หลานๆ ฟัง วันหนึ่งคุณตาเลําวํา สมัยที่คุณตาเป็น
หนุํมมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 แปรพระราชฐานไปวังไกลกังวล อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ๑ พระองค๑เสด็จพระราชดําเนินทางรถยนต๑พระที่นั่ง ระหวํางเสด็จมองเห็นลูกยางหลํนใต๎ต๎น 
พระองค๑ทรงให๎เก็บลูกยางนามาเพาะ และพระราชทานให๎ราษฎรนําไปปลูก นับเป็นการอนุรักษ๑ต๎นยางนา
ตั้งแตํบัดนั้นเป็นต๎นมา  

คุณตาบุญสํงเลําพร๎อมกับยกมือขึ้นไหว๎พระบรมฉายาลักษณ๑ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ซึ่ง
ติดอยูํที่ฝาบ๎าน คุณตาสอนวําเราเป็นข๎าละอองธุลีพระบาท ต๎องมีความจงรักภักดีตํอพระองค๑ เพราะพระองค๑
ทรงดูแลราษฎรให๎อยูํรํมเย็น การอนุรักษ๑ต๎นไม๎ก็เทํากับการอนุรักษ๑ธรรมชาติ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนไทยควรจงรักษ๑ภักดีตํอพระมหากษัตริย๑ที่พระองค๑ทรงหํวงใยราษฎรและประเทศชาติ 

อดีตที่ต้องจดจํา 

ยอดปราสาทเคยเรืองรองดั่งทองทิพย๑  
กลับวังเวงเงียบกริบทุกแหงํหน 
เพลิงพมาํพาพินาศไมํอาจทน  
ไร๎ผ๎ูคนไร๎ชีวา ไร๎พระศาสน๑ 

จากคําประพันธ๑ข๎างต๎น ทําให๎คนไทยรู๎สึกหดหูํใจ เมื่อเรามีศัตรูมาทําร๎ายบ๎านเมือง ดังนั้นเรา
เยาวชนไทยทุกคน ควรจะชํวยกันปกป้องรักษาบ๎านเมืองที่รักของเรายิ่งชีวิต หาไมํเราจะไมํมีแผํนดินอาศัย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  หากเราไมํรักสามคัค ีเราจะสูญเสียชาติ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 11   คุณธรรม จริยธรรม 
แผนการจัดกิจกรรมที ่ 22  รักษ์เมืองไทยโตไปไม่โกง  เวลา 2 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายความหมายและบอกแนวทาง การป้องกันการทุจริตได๎ 

2. เนื้อหา
2.1 คติธรรม “หิริโอตัปปะ” “ความละอายและความเกรงกลัวตอํบาป”  
2.2 กฎลูกเสือข๎อที่ 1 “ลูกเสือมีเกียรติเชือ่ถือได”๎ 
2.3 กฎลูกเสือข๎อที่ 2 “ลูกเสือมีความจงรักภักดตีํอชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ๑และซื่อตรงตอํผู๎มี 

พระคุณ” 
2.4 การฉ๎อราษฎร๑บังหลวงและการโกงกนิบ๎านเมือง 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎  
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4.กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามกิจกรรมการเรียนรู๎ 

1) กํากับลูกเสอืและลูกเสอืรํวมกันสนทนาถึงปัญหาการทจุริตคอร๑รับชั่นในบ๎านเมืองของเราวาํ
กํอให๎เกิดผลเสียอยาํงไรบ๎าง 

2) ผู๎กํากับลูกเสอืนําเสนอความหมายของคติธรรมหิริโอตัปปะ (ความละอายความเกรงกลัวตํอ
บาป) กฎของลูกเสือข๎อที่ 1 ลูกเสอืมีเกียรติเชื่อถือได๎”และกฎของลูกเสอืขอ๎ที่ 2 “ลูกเสือมคีวามจงรักภักดีตอํ
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย๑และซื่อตรงตอํผู๎มีพระคุณ” (ดูใบความรู๎ประกอบ) 

3) แบํงกลุํมลูกเสือวิสามัญเป็น 4 กลุํมรํวมกันวเิคราะห๑แนวทางในการนําคติธรรม“หิริโอตัปปะ
และกฎลูกเสือทัง้ 2 ขอ๎ไปใช๎ในการป้องกันและแก๎ไขปัญหาการปัญหาการทจุริตคอร๑รับชั่นในบ๎านเมืองโดยมี
หัวข๎อในการวิเคราะห๑ดังนี ้

 (1) ลูกเสือคิดวําใครบ๎างทีค่วรมีสํวนรํวมในการป้องกันและแก๎ไขปัญหาการทุจริตคอร๑รับชั่น
ในบ๎านเมอืงและลูกเสอืเองควรมีสํวนรํวมด๎วยหรือไมํ(เปิดโอกาสให๎ลกูเสอืแสดงความคดิเหน็อยํางอิสระ)  

 (2) ลูกเสือจะนําคติธรรมหิริโอตัปปะและกฎลูกเสือทั้ง 2 ข๎อ มาประยกุต๑ใช๎กับตนเอง
อยํางไรในการป้องกันและแกไ๎ขปัญหาการปัญหาการทจุริตคอร๑รับชั่นในบ๎านเมอืง 
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4) ตัวแทนกลุํมลูกเสอืรายงาน ทีละกลุํม
5) ผู๎กํากับลูกเสอืนําอภิปราย เพิ่มเตมิ และสรปุ
6) ผู๎กํากับลูกเสอืรํวมกับลูกเสือสรุปถึงคตธิรรมที่ได๎ศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรม

4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑   
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปรายและการทําแผนทีค่วามคิด (Mind Mapping) 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงพษิภัยและรังเกียจการทุจริตคอรัปชั่น 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
เพลง 

ลูกชาวนา 

ฉันเป็นลูกชาวนา  อยุธยาบ๎านเกิดเมอืงนอน 
ตื่นแตํเช๎าแดดอํอน ฉันหาบคอนคันไถไํปทุํง 

หมายจะผดุง  บํารุงเศรษฐกิจของไทย 
แดดกล๎าลมแรง  สายฝนกระหน่ําทนไป 
ชาวนาภูมิใจ  ข๎าวไทยดีเดํน 
เหนื่อยยากลาํเค็ญ ใครไมํเห็นใจเรา โอ๎ละเห…ํ. 
ข๎าวไทยชํวยไทยเป็นเอกราช ตํางชาติมองเห็นความด ี
เราชาวนาหนา๎แล๎งรื่นเริงเต็มที ่ ความสขุนั้นมีตามประสาชาวนา 

ใบความรู้ 
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หิริ โอตัปปะ 
คําวําหิริโอตัปปะเกิดจากการรวมกันของคาํสองคําคอื 
หิริหมายถึงความละอายตํอการทําบาปละอายตอํการทําชั่วทาํเลวของตนเอง 
โอตัปปะหมายถึงความเกรงกลัวตํอบาปความเกรงกลัวผลของการกระทาํบาปการกระทําชั่วของ

ตนเอง 
หิริโอตตัปปะคือความละอายและเกรงกลัวตํอบาป 

หลักธรรมะหิริโอตัปปะนีพ้ระพุทธองค๑ทํานทรงตรัสไว๎เพื่อเป็นการเตือนสติคนใหม๎ีสติยั้งคิดใหไ๎ตรํตรองกอํน
การกระทําใดๆให๎วิเคราะห๑วําสิ่งที่ตนกําลังกระทํานั้นเป็นสิง่ดีงามหรือสิ่งชั่วช๎าถ๎าเป็นสิ่งชั่วช๎าก็ให๎นกึละอาย
ที่จะกระทําเชํนนั้นและให๎นกึเกรงกลัวผลที่จะเกดิขึ้นจากการกระทําของตน 

กฎลูกเสือข้อที่ 1“ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได้” 
คือเป็นผู๎มีเกียรติเป็นทีไ่ว๎วางใจของผู๎อื่นเชื่อถือได๎เมือ่กลําวสิ่งใดออกไปแล๎วต๎องรักษาสจัจะปฏิบัติ

เหมือนปากพดูเสมอเมือ่ได๎รับมอบหมายสิ่งใดต๎องทําสิ่งนั้นใหส๎ําเร็จเรียบร๎อยด๎วยความตัง้ใจจริง อยาํงเต็ม
ความสามารถตามสติกาํลัง ไมํเพกิเฉยหลีกเลี่ยง 

กฎลูกเสือข้อที่ 2 “ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 
และซ่ือตรงต่อผู้มีพระคุณ” 

หมายความวําลกูเสอืจะต๎องมีความจงรักภักดีตอํประเทศชาติของตนศาสนาพระมหากษัตริย๑ดว๎ยใจจริง
ประพฤติตนเป็นพลเมอืงดีปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนประเพณีและมีความซื่อตรงตอํพํอแมคํรู
อาจารย๑ผู๎บังคับบัญชาและผ๎ูมีพระคุณ 

ปัญหาการทุจริตคอร์รับช่ันในประเทศไทย 
ศาตราจารย๑ธานินทร๑ กรัยวิเชียร องคมนตรี กลําวปาฐกถาพิเศษในหัวขอ๎ “สร๎างชาติโปรํงใส สร๎าง

ไทยซือ่ตรง"”ไว๎วํา “ การที่ประชาชนมองเรื่องของฉ๎อราษฎร๑บังหลวง โดยมีความคดิวํา อะไรกไ็ด๎ ฉนัไมํแคร๑ 
ฉันไมํเกี่ยวขอ๎ง คอร๑รับชั่นเป็นเรื่องธรรมดา จะโกงกันบ๎างไมํเป็นไร ขอให๎ฉนัได๎ประโยชน๑บ๎างก็พอ สิ่ง
เหลํานี้เป็นเหมือนเคราะห๑กรรมของบ๎านเมอืง ที่ยังมคีนคดิแบบนี้อยูํในสังคม คุณธรรมและจริยธรรมจึง
ตกต่ําลงไปมาก” จากคาํกลําวปฐกถาพิเศษของ ศาตราจารย๑ธานินทร๑ กรัยวิเชียร องคมนตรี ทําให๎ได๎เห็น
ความสําคัญของปัญหาคอร๑รับชั่นในระบบราชการ 

คอร๑รัช่ัน คอื การทุจริตโดยใช๎หรืออาศัยตําแหนํงหน๎าที่ อํานาจและอทิธิพลที่ตนมีอยูํ เพือ่ประโยชน๑
แกํตนเองและหรือผูอ๎ื่น รวมถึงการเลือกที่รักมกัที่ชัง การเห็นแกํญาติพี่นอ๎ง กนิสินบน ฉ๎อราษฎร๑บังหลวง 
การใช๎ระบบอุปถัมภ๑และความไมํเป็นธรรมอืน่ๆ ที่ข๎าราชการหรือบคุคลใดใช๎เป็นเครื่องมือในการลิดรอน
ความเป็นธรรมและความถูกกฎหมายของสังคม 

เหตุชักนําในการคอร๑รับชั่น ได๎แกํ 
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4) ตัวแทนกลุํมลูกเสอืรายงาน ทีละกลุํม
5) ผู๎กํากับลูกเสอืนําอภิปราย เพิ่มเตมิ และสรปุ
6) ผู๎กํากับลูกเสอืรํวมกับลูกเสือสรุปถึงคตธิรรมที่ได๎ศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรม

4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑   
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปรายและการทําแผนทีค่วามคิด (Mind Mapping) 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงพษิภัยและรังเกียจการทุจริตคอรัปชั่น 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
เพลง 

ลูกชาวนา 

ฉันเป็นลูกชาวนา  อยุธยาบ๎านเกิดเมอืงนอน 
ตื่นแตํเช๎าแดดอํอน ฉันหาบคอนคันไถไํปทุํง 

หมายจะผดุง  บํารุงเศรษฐกิจของไทย 
แดดกล๎าลมแรง  สายฝนกระหน่ําทนไป 
ชาวนาภูมิใจ  ข๎าวไทยดีเดํน 
เหนื่อยยากลาํเค็ญ ใครไมํเห็นใจเรา โอ๎ละเห…ํ. 
ข๎าวไทยชํวยไทยเป็นเอกราช ตํางชาติมองเห็นความด ี
เราชาวนาหนา๎แล๎งรื่นเริงเต็มที ่ ความสขุนั้นมีตามประสาชาวนา 

ใบความรู้ 
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หิริ โอตัปปะ 
คําวําหิริโอตัปปะเกิดจากการรวมกันของคาํสองคําคอื 
หิริหมายถึงความละอายตํอการทําบาปละอายตอํการทําชั่วทาํเลวของตนเอง 
โอตัปปะหมายถึงความเกรงกลัวตํอบาปความเกรงกลัวผลของการกระทาํบาปการกระทําชั่วของ

ตนเอง 
หิริโอตตัปปะคือความละอายและเกรงกลัวตํอบาป 

หลักธรรมะหิริโอตัปปะนีพ้ระพุทธองค๑ทํานทรงตรัสไว๎เพื่อเป็นการเตือนสติคนใหม๎ีสติยั้งคิดใหไ๎ตรํตรองกอํน
การกระทําใดๆให๎วิเคราะห๑วําสิ่งที่ตนกําลังกระทํานั้นเป็นสิง่ดีงามหรือสิ่งชั่วช๎าถ๎าเป็นสิ่งชั่วช๎าก็ให๎นกึละอาย
ที่จะกระทําเชํนนั้นและให๎นกึเกรงกลัวผลที่จะเกดิขึ้นจากการกระทําของตน 

กฎลูกเสือข้อที่ 1“ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได้” 
คือเป็นผู๎มีเกียรติเป็นทีไ่ว๎วางใจของผู๎อื่นเชื่อถือได๎เมือ่กลําวสิ่งใดออกไปแล๎วต๎องรักษาสจัจะปฏิบัติ

เหมือนปากพดูเสมอเมือ่ได๎รับมอบหมายสิ่งใดต๎องทําสิ่งนั้นใหส๎ําเร็จเรียบร๎อยด๎วยความตัง้ใจจริง อยาํงเต็ม
ความสามารถตามสติกาํลัง ไมํเพกิเฉยหลีกเลี่ยง 

กฎลูกเสือข้อที่ 2 “ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 
และซ่ือตรงต่อผู้มีพระคุณ” 

หมายความวําลกูเสอืจะต๎องมีความจงรักภักดีตอํประเทศชาติของตนศาสนาพระมหากษัตริย๑ดว๎ยใจจริง
ประพฤติตนเป็นพลเมอืงดีปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนประเพณีและมีความซื่อตรงตอํพํอแมคํรู
อาจารย๑ผู๎บังคับบัญชาและผ๎ูมีพระคุณ 

ปัญหาการทุจริตคอร์รับช่ันในประเทศไทย 
ศาตราจารย๑ธานินทร๑ กรัยวิเชียร องคมนตรี กลําวปาฐกถาพิเศษในหัวขอ๎ “สร๎างชาติโปรํงใส สร๎าง

ไทยซือ่ตรง"”ไว๎วํา “ การที่ประชาชนมองเรื่องของฉ๎อราษฎร๑บังหลวง โดยมีความคดิวํา อะไรกไ็ด๎ ฉนัไมํแคร๑ 
ฉันไมํเกี่ยวขอ๎ง คอร๑รับชั่นเป็นเรื่องธรรมดา จะโกงกันบ๎างไมํเป็นไร ขอให๎ฉนัได๎ประโยชน๑บ๎างก็พอ สิ่ง
เหลํานี้เป็นเหมือนเคราะห๑กรรมของบ๎านเมอืง ที่ยังมคีนคดิแบบนี้อยูํในสังคม คุณธรรมและจริยธรรมจึง
ตกต่ําลงไปมาก” จากคาํกลําวปฐกถาพิเศษของ ศาตราจารย๑ธานินทร๑ กรัยวิเชียร องคมนตรี ทําให๎ได๎เห็น
ความสําคัญของปัญหาคอร๑รับชั่นในระบบราชการ 

คอร๑รัช่ัน คอื การทุจริตโดยใช๎หรืออาศัยตําแหนํงหน๎าที่ อํานาจและอทิธิพลที่ตนมีอยูํ เพือ่ประโยชน๑
แกํตนเองและหรือผูอ๎ื่น รวมถึงการเลือกที่รักมกัที่ชัง การเห็นแกํญาติพี่นอ๎ง กนิสินบน ฉ๎อราษฎร๑บังหลวง 
การใช๎ระบบอุปถัมภ๑และความไมํเป็นธรรมอืน่ๆ ที่ข๎าราชการหรือบคุคลใดใช๎เป็นเครื่องมือในการลิดรอน
ความเป็นธรรมและความถูกกฎหมายของสังคม 

เหตุชักนําในการคอร๑รับชั่น ได๎แกํ 

ใบควำมรู้

คอรร์บัชัน่ คอื

หริโิอตปัปะคอืความละอายและเกรงกลวัต่อบาป
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1) จิตใจและความโลภของแตํละบุคคล คนในสงัคมสํวนใหญํ นับถือความร่ํารวย ยํอมเป็นแรงชูใจ
ในการแสวงหาเงินทอง ภาวะเศรฐกิจที่บีบคั้น

2) การใช๎อํานาจของผู๎บริหารในทางทีม่ิชอบ ระบบอุปถัมภ๑หรือความสัมพนัธ๑ระหวํางผูอ๎ุปถัมภ๑กบั
ลูกน๎องไว๎ชํวยเหลือตนในเรื่องตาํงๆ

3) คํานิยมแบบนิยมพวกพอ๎งและเครือญาติ ความสัมพันธ๑ในเชิงผลประโยชน๑
4) ระบบการควบคุมและตรวจสอบทีข่าดประสทิธภิาพ ความรู๎เทําไมํถึงการณ๑
 องค๑กรความโปรํงใสสากล (Transparency International-TI) ได๎เปิดเผยผมการจัดอันดับดรรชนี 

ภาพลักษณ๑คอร๑รับชั่น (Corruption Perceptions Index-CPI) ประจําปี 2011 พบวํา ประเทศไทยได๎ 3.4 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน อยูอํันดับที่ 80 จากการจดัอันดับทั้งหมด 183 ประเทศทั่วโลก และอยูํ
อันดับที ่10 จาก 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

องคมนตรีกลําวอกีวํา “มาตรการทางกฎหมายก็ยังไมํเพยีงพอในการที่จะแก๎ปัญหา เพราะอยาํงมาก
ที่สุด ทําได๎แคํเอาตัวคนผิดมาลงโทษ สํวนในเรือ่งของการปรับปรุงจิตใจนัน้ กฎหมายไมสํามารถที่จะทําได ๎
เพราะฉะนั้นคนในสังคมต๎องมีการปลูกฝังและสงํเสริม ให๎ลกูหลานตั้งแตํเล็กๆ โดยยดึหลัก คตธิรรม 7 
ประการสําหรับฝึกอบรมตามแบบฉบับของอังกฤษ ได๎แกพํูดความจริง, ความซือ่ตรง, สุจริต,การระลึกใน
หน๎าที,่ความอดกลั้น , ความเป็นธรรม , ความเอาในใส ํ, มีเมตตาธรรม “คติธรรมสําหรับคนไทยไว๎อีก 5 
ประการ ได๎แก ํความกตัญ๒ ูกตเวที ,ความสุภาพนุํมนวล , ความคารวะผู๎อาวุโส , การรักษาคาํพูด และการ
มีจิตสาธารณะ แตํในความเปน็จริงแล๎วพื้นฐานของทางศาสนาคนไทยควรยึดหลกั หิริโอตัปปะ หรือการละ
เว๎นที่จะทําความชั่วเพราะละอายตอํบาป โดยมกีฎแหํงกรรมเปน็ข๎อบังคับ โดยพึงระลึกไว๎เสมอวํา ทําดไีดด๎ี 
ทําชั่วได๎ชั่ว หากคนในสังคมคิดได๎เชํนนี้ จะไมมํีคนกล๎าทําความชั่ว” 
รูปแบบการคอร๑รับชั่นที่สําคัญในวงราชการ ไดแ๎กํ 

- การทุจริตในกระบวนการจดัซื้อจัดจ๎าง ตั้งแตํการเรียกรับเงินสินบน คาํนายหน๎า หรือการตอบ
แทนในรูปแบบตํางๆ 

- การสรรหาบคุคลเข๎าสูํตําแหนํง โดยการเรียกรบัเงินหรือผลประโยชน๑อื่นในการแตํงตั้ง
ข๎าราชการ ในการเลื่อนตําแหนํงหรอืการโยกยา๎ย โดยการใหค๎ําตอบแทน 

- การบริหารงบประมาณโครงการ การเบิกจํายคาํตอบแทนวิทยากรนอก 
- การทุจริตโดยยักยอกทรพัย๑ ของทางราชการหรือการทุจริตในการเบกิคําเบีย้เลี้ยง คําพาหนะ 

คํารักษาพยาบาล และคําเชําบา๎น เชํน การใชพ๎าหนะของราชการ โดยเบิกคาํพาหนะ หรอืการ
เบิกเบี้ยเลี้ยง เกินวันเวลาที่ปฏิบัติจริง หรือ การเบิกคําเชําบ๎าน แตํไมไํด๎เชําบ๎านจริง การนําเอา
วัสดุอุปกรณ๑ของทางราชการไปใช๎ประโยชน๑เพือ่สํวนตน  

- การทุจริตโดยการเรียกรับเงินหรอืผลประโยชน๑อื่น 
แนวทางการป้องกันการทุจริต 

- ด๎านกฎหมาย ควรมีการปรับปรุงแก๎ไขระเบียบ กฎเกณฑ๑ บทลงโทษ  
- มาตรการสงัคม ควรตํอตา๎นผู๎ที่กระทาํการคอร๑รับชั่นไมํให๎สทิธิตํางๆ ในสังคม สรรหาบคุคลทีม่ี

คุณภาพมาดํารงตําแหนํง ปฎิรูประบบการคัดเลือกและการฝึกอบรม 
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- มีระบบและกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน โปรํงใส มีการตรวจสอบบํอยๆครั้ง –คํานิยมและ
วัฒนธรรมประเพณี ปลูกฝังจิตสํานกึให๎ทราบถึงผลเสียตํอตนเอง ชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งเกิด
การคอร๑รับชั่น  

องคมนตรี กลําววํา “วอนคนไทยมีจิตสาํนึกทีด่ ีมีจิตสาธารณะ มีความเสยีสละเพือ่ แผํนดิน หมั่นปรับปรุง
ตนเอง การที่จะให๎มีคนดี รอ๎ยเปอร๑เซน็นั้นหาไมํได๎ หรือชั่วเต็มร๎อยกห็าไมํได ๎คนเรานั้น มีทั้งดีทั้งชั่วปนกัน
ไป เพราะฉะนั้นเราตอ๎งใฝ่หาความดีของตนเอง โดยการรอํนทอง รํอนเอาสิง่ปฏิกูล สิ่งสกปรกทั้งหลาย
ออกไป ต๎องคอยปรับปรุงและแสวงหาความดขีองคนเอง” 

นายเชาวลิตร บัวสาร 
นิติกรชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ยอ่มเป็นแรงจงูใจ

ความเอาใจใส่
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1) จิตใจและความโลภของแตํละบุคคล คนในสงัคมสํวนใหญํ นับถือความร่ํารวย ยํอมเป็นแรงชูใจ
ในการแสวงหาเงินทอง ภาวะเศรฐกิจที่บีบคั้น

2) การใช๎อํานาจของผู๎บริหารในทางทีม่ิชอบ ระบบอุปถัมภ๑หรือความสัมพนัธ๑ระหวํางผูอ๎ุปถัมภ๑กบั
ลูกน๎องไว๎ชํวยเหลือตนในเรื่องตาํงๆ

3) คํานิยมแบบนิยมพวกพอ๎งและเครือญาติ ความสัมพันธ๑ในเชิงผลประโยชน๑
4) ระบบการควบคุมและตรวจสอบทีข่าดประสทิธภิาพ ความรู๎เทําไมํถึงการณ๑
 องค๑กรความโปรํงใสสากล (Transparency International-TI) ได๎เปิดเผยผมการจัดอันดับดรรชนี 

ภาพลักษณ๑คอร๑รับชั่น (Corruption Perceptions Index-CPI) ประจําปี 2011 พบวํา ประเทศไทยได๎ 3.4 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน อยูอํันดับที่ 80 จากการจดัอันดับทั้งหมด 183 ประเทศทั่วโลก และอยูํ
อันดับที ่10 จาก 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

องคมนตรีกลําวอกีวํา “มาตรการทางกฎหมายก็ยังไมํเพยีงพอในการที่จะแก๎ปัญหา เพราะอยาํงมาก
ที่สุด ทําได๎แคํเอาตัวคนผิดมาลงโทษ สํวนในเรือ่งของการปรับปรุงจิตใจนัน้ กฎหมายไมสํามารถที่จะทําได ๎
เพราะฉะนั้นคนในสังคมต๎องมีการปลูกฝังและสงํเสริม ให๎ลกูหลานตั้งแตํเล็กๆ โดยยดึหลัก คตธิรรม 7 
ประการสําหรับฝึกอบรมตามแบบฉบับของอังกฤษ ได๎แกพํูดความจริง, ความซือ่ตรง, สุจริต,การระลึกใน
หน๎าที,่ความอดกลั้น , ความเป็นธรรม , ความเอาในใส ํ, มีเมตตาธรรม “คติธรรมสําหรับคนไทยไว๎อีก 5 
ประการ ได๎แก ํความกตัญ๒ ูกตเวที ,ความสุภาพนุํมนวล , ความคารวะผู๎อาวุโส , การรักษาคาํพูด และการ
มีจิตสาธารณะ แตํในความเปน็จริงแล๎วพื้นฐานของทางศาสนาคนไทยควรยึดหลกั หิริโอตัปปะ หรือการละ
เว๎นที่จะทําความชั่วเพราะละอายตอํบาป โดยมกีฎแหํงกรรมเปน็ข๎อบังคับ โดยพึงระลึกไว๎เสมอวํา ทําดไีดด๎ี 
ทําชั่วได๎ชั่ว หากคนในสังคมคิดได๎เชํนนี้ จะไมมํีคนกล๎าทําความชั่ว” 
รูปแบบการคอร๑รับชั่นที่สําคัญในวงราชการ ไดแ๎กํ 

- การทุจริตในกระบวนการจดัซื้อจัดจ๎าง ตั้งแตํการเรียกรับเงินสินบน คาํนายหน๎า หรือการตอบ
แทนในรูปแบบตํางๆ 

- การสรรหาบคุคลเข๎าสูํตําแหนํง โดยการเรียกรบัเงินหรือผลประโยชน๑อื่นในการแตํงตั้ง
ข๎าราชการ ในการเลื่อนตําแหนํงหรอืการโยกยา๎ย โดยการใหค๎ําตอบแทน 

- การบริหารงบประมาณโครงการ การเบิกจํายคาํตอบแทนวิทยากรนอก 
- การทุจริตโดยยักยอกทรพัย๑ ของทางราชการหรือการทุจริตในการเบกิคําเบีย้เลี้ยง คําพาหนะ 

คํารักษาพยาบาล และคําเชําบา๎น เชํน การใชพ๎าหนะของราชการ โดยเบิกคาํพาหนะ หรอืการ
เบิกเบี้ยเลี้ยง เกินวันเวลาที่ปฏิบัติจริง หรือ การเบิกคําเชําบ๎าน แตํไมไํด๎เชําบ๎านจริง การนําเอา
วัสดุอุปกรณ๑ของทางราชการไปใช๎ประโยชน๑เพือ่สํวนตน  

- การทุจริตโดยการเรียกรับเงินหรอืผลประโยชน๑อื่น 
แนวทางการป้องกันการทุจริต 

- ด๎านกฎหมาย ควรมีการปรับปรุงแก๎ไขระเบียบ กฎเกณฑ๑ บทลงโทษ  
- มาตรการสงัคม ควรตํอตา๎นผู๎ที่กระทาํการคอร๑รับชั่นไมํให๎สทิธิตํางๆ ในสังคม สรรหาบคุคลทีม่ี

คุณภาพมาดํารงตําแหนํง ปฎิรูประบบการคัดเลือกและการฝึกอบรม 
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- มีระบบและกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน โปรํงใส มีการตรวจสอบบํอยๆครั้ง –คํานิยมและ
วัฒนธรรมประเพณี ปลูกฝังจิตสํานกึให๎ทราบถึงผลเสียตํอตนเอง ชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งเกิด
การคอร๑รับชั่น  

องคมนตรี กลําววํา “วอนคนไทยมีจิตสาํนึกทีด่ ีมีจิตสาธารณะ มีความเสยีสละเพือ่ แผํนดิน หมั่นปรับปรุง
ตนเอง การที่จะให๎มีคนดี รอ๎ยเปอร๑เซน็นั้นหาไมํได๎ หรือชั่วเต็มร๎อยกห็าไมํได ๎คนเรานั้น มีทั้งดีทั้งชั่วปนกัน
ไป เพราะฉะนั้นเราตอ๎งใฝ่หาความดีของตนเอง โดยการรอํนทอง รํอนเอาสิง่ปฏิกูล สิ่งสกปรกทั้งหลาย
ออกไป ต๎องคอยปรับปรุงและแสวงหาความดขีองคนเอง” 

นายเชาวลิตร บัวสาร 
นิติกรชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

 - มรีะบบและกระบวนการตรวจสอบทีช่ดัเจน โปรง่ใส มกีารตรวจสอบบอ่ย ๆ ครัง้

 - คา่นิยมและวฒันธรรมประเพณ ีปลกูฝังจติส�านึกใหท้ราบถงึผลเสยีต่อตนเอง ชมุชนและประเทศชาติ

  ซึง่เกดิการคอรร์บัชัน่
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คอร์รับช่ัน –ไม่โกง 

นิทานสอนใจ เทพารักษ๑กับคนตดัต๎นไม ๎

ชาวป่าผู๎หนึ่ง ขณะเข๎าไปตัดต๎นไม๎ซึ่งขึ้นอยูํริมแมํนํ�า ทําขวานหลุดมือตกจมหายลงไปในนํ�า 
เนื่องจากเขาวํายนนํ�าไมํเป็นและนึกเสียดายขวานคูํชีวิตเลยนั่งร๎องไห๎ เทพารักษ๑มีความเมตตาสงสาร
ได๎ปรากฏกายขึ้นกลําวปลอบโยน และลงไปงมขวานคืนให๎ แตํคิดอยากจะลองใจผู๎ชายคนนี้ ครั้งแรก
จึงนําขวานทองขึ้นมาจากแมํน๎ําแล๎วถามวํา “ขวานด๎ามนี้ใชํของเจ๎าหรือไมํ” “ไมํใชํหรอกขอรับ 
ขวานของข๎าพเจ๎าเป็นขวานเหล็กธรรมดา” 

เทพารักษ๑นึกพอใจแตํยังคิดจะทดสอบอีกครั้ง แสร๎งดําลงไปค๎นหาในแมํนํ�าแล๎วโผลํขึ้นมาพร๎อมกับ 

ขวานเงินในมือ “ขวานด๎ามนี้ใชํของเจ๎าหรือไมํ”  “ไมํใชํหรอกขอรับ ขวานของข๎าพเจ๎าเป็นขวานเหล็ก
ธรรมดา” 

เมื่อ เทพารักษ๑นําขวานเหล็กมาคืนให๎กับ ชายตัดฟืน ทํานได๎ยกขวานเงินและขวานทองให๎ด๎วย
เพื่อเป็นรางวัลในความซื่อสัตย๑ ครั้นเพื่อนของชายตัดฝืนทราบเรื่อง จึงทําทีออกไปตัดฟืนแล๎วนั่งร๎องไห๎
ครํ�าครวญ หลังจากแกล๎งทําขวานหลํนในแมํนํ�า เมื�อเทพารกัษป์รากฏตวัขึ�นปลอบโยน และลองใจ

โดยงมขวานทองมาสํงให๎ ชายผู๎นั้นเกิดความโลภ รีบบอกวําเป็นขวานของตน เทพารักษ๑เห็นวําชายผู๎นี้ 
กลําวเท็จจึงแสดงฤทธิ์หายตัวไปทันที ชายผู๎ไร๎ความซื่อสัตย๑นอกจากไมํได๎ขวานเงินและขวานทอง
เป็นรางวัลแล๎ว แม๎แตํขวานเหล็กของตนก็จมอยูํในแมํนํ�า นั้นเอง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   ผู๎มีความซื่อสัตย๑สุจริต ยอํมได๎รับผลดีตอบแทน ผู๎ทุจริตยํอมได๎รับผลร๎ายตอบสนอง 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่5-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. 2-3) 

หน่วยที่ 11  คุณธรรม จริยธรรม 

เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน์

240 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

แผนการจัดกิจกรรมที่ 23   รักที่รับผิดชอบและปลอดภัย เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญและคาํนิยมของการมีเพศสมัพันธ๑ที่รับผิดชอบและปลอดภัยได ๎

2. เนื้อหา
การมีเพศสมัพันธ๑ ควรเกดิจากความรัก ความเข๎าใจ ความยินยอมพรอ๎มใจ และความพร๎อมของทั้ง

สองฝ่าย ซึ่งต๎องมีความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของครอบครัวและสังคม โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมประเพณี 
เมื่อลูกเสือยังไมมํีความพร๎อมที่จะมีเพศสัมพันธ๑ วิธีป้องกันก็คอื การปฏิเสธ หรือถ๎าตดัสินใจทีจ่ะมี
เพศสัมพันธ๑ก็ควรคํานึงถึงความปลอดภยัโดยการใช๎ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพนัธ๑ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎แนวทางการสรุปเพื่อตอบคําถามจากภาพ 
3.3 ภาพชุด “วรรณ กับ วิทย๑” ในสถาณการณ๑ตํางๆดังนี ้

(จํานวนชุดภาพเทํากับจํานวนกลุํมลกูเสือบวกกับผ๎ูกํากับ 1 ชุด) 
ภาพที ่1     วรรณกับวิทย๑นั่งโอบกอดในบรรยากาศสํวนตัว 
ภาพที ่2     วิทย๑ประคองวรรณเข๎าห๎องนอน 
ภาพที ่3     วรรณนั่งร๎องไห๎ วิทย๑นอนหลับอยูํใกล๎ๆ 
ภาพที ่4     วรรณกับวิทย๑นึกถึงเหตุการณ๑ที่ผํานมาด๎วยความเสียใจ 
3.4 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑  

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง “มาตามนัด” 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎ 

1) ลูกเสือดภูาพ “วรรณกับวิทย๑” ภาพที่ 1 ถามวํา
 “ทั้งสองคนกําลงัคิดหรือรู๎สกึอยาํงไร” เปิดโอกาสให๎ตอบได๎หลากหลาย ไมํต๎องสรุป 

2) แบํงลูกเสือออกเป็นกลุมํ ๆละ 8 คน โดยคละชายหญิงนั่งลอ๎มวง ให๎ดภูาพทีละภาพ และให๎
อภิปรายตามประเด็นของแตํละภาพตํอไปนี้ 

ภาพที ่2 “จะเกิดเหตุการณ๑อะไรขึ้นแกํคนทั้งคูํ” ผู๎กํากับสุมํถาม อภิปรายจนได๎ขอ๎สรุป 
  ตามใบความรู ๎

 ภาพที ่3 “หลังเหตกุารณ๑ วรรณและวิทย๑ จะรู๎สึกเหมอืนหรอืแตกตํางกัน” และจะเกิด 
 ผลกระทบอะไรกับวรรณและวิทย๑บ๎าง เพราะอะไร” ผู๎กํากับสุมํถาม อภิปรายจนได ๎
 ข๎อสรุปตามใบความรู๎ 

 ชาวป่าผู้หน่ึง ขณะเข้าไปตัดต้นไม้ซึ่งขึ้นอยู่ริมแม่น�้ า ท�าขวานหลุดมือตกจมหายลงไปในน�้ า  

เน่ืองจากเขาวา่ยน�้าไมเ่ป็นและนึกเสยีดายขวานคูช่วีติเลยนัง่รอ้งไห ้เทพารกัษม์คีวามเมตตาสงสารไดป้รากฏกาย

ขึน้กลา่วปลอบโยน และลงไปงมขวานคนืให ้แต่คดิอยากจะลองใจผูช้ายคนน้ี ครัง้แรกจงึน�าขวานทองขึน้มาจาก

แมน่�้าแลว้ถามวา่ “ขวานดา้มน้ีใชข่องเจา้หรอืไม”่ ไมใ่ชห่รอกขอรบั ขวานของขา้พเจา้เป็นขวานเหลก็ธรรมดา” 

เทพารกัษ์นึกพอใจแต่ยงัคดิจะทดสอบอกีครัง้ แสรา้งด�าลงไปคน้หาในแม่น�้าแลว้โผล่ขึน้มาพรอ้มกบัหวานเงนิ 

ในมอื “ขวานดา้มน้ีใชข่องเจา้หรอืไม”่ “ไมใ่ชห่รอกขอรบั ขวานของขา้พเจา้เป็นหวานเหลก็

 เมื่อเทพารักษ์น�าขวานเหล็กมาคืนให้กับชายตัดฟืน ท่านได้ยกขวานเงินและขวานทองให้ด้วย 

เพือ่เป็นรางวลัในความซือ่สตัย ์ครัน้เพือ่นของชายตดัฟืนทราบเรือ่ง จงึท�าทอีอกไปตดัฟืนแลว้นัง่รอ้งไดค้ร�่าครวญ  

หลงัจากแกล้งท�าขวานหล่นในแม่น�้า เมื่อเทพารกัษ์ปรากฎตวัขึ้นปลอบโยน และลองใจโดยงมขวานทอง 

มาส่งใหช้ายผูน้ัน้เกดิความโลภ รบีบอกว่าเป็นขวานของตน เทพารกัษ์เหน็ว่าชายผูน้ี้กล่าวเทจ็จงึแสดงฤทธิ ์

หายตวัไปทนัท ีชายผูไ้รค้วามซือ่สตัยน์อกจากไมไ่ดข้วานเงนิและขวานทองเป็นรางวลัแลว้ แมแ้ต่ขวานเหลก็ของตน 

กจ็มอยูใ่นแมน่�้า นัน่เอง

เรื่องน้ีสอนให้รู้ว่ำ ผูม้คีวามซื่อสตัยส์จุรติ ยอ่มไดร้บัผลดตีอบแทน ผูท้จุรติยอ่มไดร้บัผลรา้ยตอบสนอง  
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 239 

คอร์รับช่ัน –ไม่โกง 

นิทานสอนใจ เทพารักษ๑กับคนตดัต๎นไม ๎

ชาวป่าผู๎หนึ่ง ขณะเข๎าไปตัดต๎นไม๎ซึ่งขึ้นอยูํริมแมํนํ�า ทําขวานหลุดมือตกจมหายลงไปในนํ�า 
เนื่องจากเขาวํายนนํ�าไมํเป็นและนึกเสียดายขวานคูํชีวิตเลยนั่งร๎องไห๎ เทพารักษ๑มีความเมตตาสงสาร
ได๎ปรากฏกายขึ้นกลําวปลอบโยน และลงไปงมขวานคืนให๎ แตํคิดอยากจะลองใจผู๎ชายคนนี้ ครั้งแรก
จึงนําขวานทองขึ้นมาจากแมํน๎ําแล๎วถามวํา “ขวานด๎ามนี้ใชํของเจ๎าหรือไมํ” “ไมํใชํหรอกขอรับ 
ขวานของข๎าพเจ๎าเป็นขวานเหล็กธรรมดา” 

เทพารักษ๑นึกพอใจแตํยังคิดจะทดสอบอีกครั้ง แสร๎งดําลงไปค๎นหาในแมํนํ�าแล๎วโผลํขึ้นมาพร๎อมกับ 

ขวานเงินในมือ “ขวานด๎ามนี้ใชํของเจ๎าหรือไมํ”  “ไมํใชํหรอกขอรับ ขวานของข๎าพเจ๎าเป็นขวานเหล็ก
ธรรมดา” 

เมื่อ เทพารักษ๑นําขวานเหล็กมาคืนให๎กับ ชายตัดฟืน ทํานได๎ยกขวานเงินและขวานทองให๎ด๎วย
เพื่อเป็นรางวัลในความซื่อสัตย๑ ครั้นเพื่อนของชายตัดฝืนทราบเรื่อง จึงทําทีออกไปตัดฟืนแล๎วนั่งร๎องไห๎
ครํ�าครวญ หลังจากแกล๎งทําขวานหลํนในแมํนํ�า เมื�อเทพารกัษป์รากฏตวัขึ�นปลอบโยน และลองใจ

โดยงมขวานทองมาสํงให๎ ชายผู๎นั้นเกิดความโลภ รีบบอกวําเป็นขวานของตน เทพารักษ๑เห็นวําชายผู๎นี้ 
กลําวเท็จจึงแสดงฤทธิ์หายตัวไปทันที ชายผู๎ไร๎ความซื่อสัตย๑นอกจากไมํได๎ขวานเงินและขวานทอง
เป็นรางวัลแล๎ว แม๎แตํขวานเหล็กของตนก็จมอยูํในแมํนํ�า นั้นเอง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   ผู๎มีความซื่อสัตย๑สุจริต ยอํมได๎รับผลดีตอบแทน ผู๎ทุจริตยํอมได๎รับผลร๎ายตอบสนอง 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่5-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. 2-3) 

หน่วยที่ 11  คุณธรรม จริยธรรม 

240 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

แผนการจัดกิจกรรมที่ 23   รักที่รับผิดชอบและปลอดภัย เวลา  2  ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญและคาํนิยมของการมีเพศสมัพันธ๑ที่รับผิดชอบและปลอดภัยได ๎

2. เนื้อหา
การมีเพศสมัพันธ๑ ควรเกดิจากความรัก ความเข๎าใจ ความยินยอมพรอ๎มใจ และความพร๎อมของทั้ง

สองฝ่าย ซึ่งต๎องมีความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของครอบครัวและสังคม โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมประเพณี 
เมื่อลูกเสือยังไมมํีความพร๎อมที่จะมีเพศสัมพันธ๑ วิธีป้องกันก็คอื การปฏิเสธ หรือถ๎าตดัสินใจทีจ่ะมี
เพศสัมพันธ๑ก็ควรคํานึงถึงความปลอดภยัโดยการใช๎ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพนัธ๑ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎แนวทางการสรุปเพื่อตอบคําถามจากภาพ 
3.3 ภาพชุด “วรรณ กับ วิทย๑” ในสถาณการณ๑ตํางๆดังนี ้

(จํานวนชุดภาพเทํากับจํานวนกลุํมลกูเสือบวกกับผ๎ูกํากับ 1 ชุด) 
ภาพที ่1     วรรณกับวิทย๑นั่งโอบกอดในบรรยากาศสํวนตัว 
ภาพที ่2     วิทย๑ประคองวรรณเข๎าห๎องนอน 
ภาพที ่3     วรรณนั่งร๎องไห๎ วิทย๑นอนหลับอยูํใกล๎ๆ 
ภาพที ่4     วรรณกับวิทย๑นึกถึงเหตุการณ๑ที่ผํานมาด๎วยความเสียใจ 
3.4 เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑  

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง “มาตามนัด” 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎ 

1) ลูกเสือดภูาพ “วรรณกับวิทย๑” ภาพที่ 1 ถามวํา
 “ทั้งสองคนกําลงัคิดหรือรู๎สกึอยาํงไร” เปิดโอกาสให๎ตอบได๎หลากหลาย ไมํต๎องสรุป 

2) แบํงลูกเสือออกเป็นกลุมํ ๆละ 8 คน โดยคละชายหญิงนั่งลอ๎มวง ให๎ดภูาพทีละภาพ และให๎
อภิปรายตามประเด็นของแตํละภาพตํอไปนี้ 

ภาพที ่2 “จะเกิดเหตุการณ๑อะไรขึ้นแกํคนทั้งคูํ” ผู๎กํากับสุมํถาม อภิปรายจนได๎ขอ๎สรุป 
  ตามใบความรู ๎

 ภาพที ่3 “หลังเหตกุารณ๑ วรรณและวิทย๑ จะรู๎สึกเหมอืนหรอืแตกตํางกัน” และจะเกิด 
 ผลกระทบอะไรกับวรรณและวิทย๑บ๎าง เพราะอะไร” ผู๎กํากับสุมํถาม อภิปรายจนได ๎
 ข๎อสรุปตามใบความรู๎ 

แผนกำรจดักิจกรรมลกูเสือวิสำมญั ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 5-6 ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช. 2-3)

หน่วยท่ี 11 คณุธรรม จริยธรรม
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 ภาพที ่4 “ถ๎าย๎อนเวลากลับไปได๎ วรรณและวิทย๑จะป้องกนัไมใํห๎เกดิปัญหานีไ้ดอ๎ยํางไร” 
 ผู๎กํากับสุมํถาม อภิปรายจนได๎ขอ๎สรุปตามใบความรู๎ 

4.4 ผู๎กํากับเลําเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ “ไม๎เท๎ายอดทองกระบองยอดเพ็ชร” 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคาะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงความสําคัญของการมีเพศสัมพันธ๑ที่รับผดิชอบ

และปลอดภัย 

คําแนะนําสําหรับผู้กํากับลูกเสือ 
แผนการจัดกจิกรรมนี้ ให๎ลกูเสือเรยีนรู๎โดยภาพชุด“วรรณกับวิทย๑” ซึ่งมีจาํนวน 4 ภาพ ควรเปดิ

ภาพให๎ดูทีละภาพตามลําดับ (ไมํควรให๎ดูหลายภาพพร๎อมกัน) ตามด๎วยคาํถามในแตํละภาพ และรวบรวม
คําตอบ อภิปราย และสรุปความคิดทีละภาพตามลําดับ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23 

ข้อสรปุตำมใบควำมรู้
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เพลง 

มาตามนัด 
มากลาง วัน เธอนัดให๎มากลางคืน มากลางคืน เธอนัดให๎มากลางวัน มาวันนี้เรามารํวมกันรอ๎งเพลง ชํวย

บรรเลง เป็นเพลงที่ถูกใจ สนกุสนานชื่นบานทกุวันไปด๎วยหัวใจของคนที่ร๎องเพลง 

ใบความรู้ 
ภาพที ่1 วรรณกับวิทย๑นั่งโอบกอดกนัในบรรยากาศสํวนตัว 

ภาพที ่2 วิทย๑ประคองวรรณเข๎าห๎องนอน 

ภาพที ่3 วรรณนั่งร๎องไห๎ วิทย๑นอนหลับอยูํใกล๎ๆ  

ภาพที ่4 วรรณกับวิทย๑นึกถึงเหตุการณ๑ที่ผํานมาด๎วยความเสียใจ 
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5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
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และปลอดภัย 

คําแนะนําสําหรับผู้กํากับลูกเสือ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23 
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ใบความรู้ 
ภาพที ่1 วรรณกับวิทย๑นั่งโอบกอดกนัในบรรยากาศสํวนตัว 

ภาพที ่2 วิทย๑ประคองวรรณเข๎าห๎องนอน 

ภาพที ่3 วรรณนั่งร๎องไห๎ วิทย๑นอนหลับอยูํใกล๎ๆ  
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แนวทางการสรุปเพื่อตอบคําถามจากภาพ 

ภาพที ่4 วรรณกบัวทิยนึ์กถงึเหตุการณ์ทีผ่า่นมาดว้ยความเสยีใจ

244 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

ภาพและคาํถาม แนวทางการสรุป 

ภาพที่ 1  
“ทั้ง สองคนกําลงัคิดอะไรอยูํ” 

วรรณ รู๎สึกอบอุํนเป็นสุขทีอ่ยูํใกล๎ชิดกับคนที่พงึพอใจ 
วิทย ์รู๎สึกมคีวามสขุ พึงพอใจ และอาจนึกถึงการมีเพศสัมพันธ๑ด๎วย 

ภาพที่ 2 
“จะเกิดเหตุการณ๑อะไรขึน้กับคนทั้งคูํ” 

มีเพศสัมพันธ๑โดยวิทย๑เป็นผู๎เริ่มต๎น (เพราะความใกล๎ชิด การสัมผสัและ
บรรยากาศที่เป็นใจ) ขณะที่วรรณเองกไ็มํสามารถต๎านทานทั้งวิทย๑และ
ความรู๎สกึของตนเองได๎ 

ภาพที่ 3  
“หลังเหตุการณ๑วรรณและวิทย๑จะรู๎สึก
เหมือนหรือแตกตาํงกันอยาํงไร” 

“จะเกิดผลกระทบอะไรกับวรรณและวิทย๑
ได๎บ๎าง เหมือนหรือตาํงกนัอยาํงไร” 

วรรณ กังวลใจหลายเรื่องเชํน กลัวคนรู๎ กลัวทอ๎ง กลัวพอํแมํเสยีใจ  
กลัววิทย๑จะทิ้ง 
วิทย ์รู๎สึกสมหวัง มคีวามสขุ ไมํกังวลใจแบบที่วรรณเป็น 
ความรู๎สกึของสองคนจะแตกตาํงกันมาก กลาํวคือ ผู๎หญิงจะกังวลใจมาก 
สํวนผู๎ชายจะกังวลใจน๎อยกวํา ทั้งนี้เพราะ 

1. คํานิยมของสังคมไทยเชื่อวํา ผู๎หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ๑แล๎วจะ
หมดคุณคํา แตํสําหรับผู๎ชาย การมีเพศสมัพันธ๑เป็นเรื่องธรรมดา

2. ผู๎หญิงอาจตั้งครรภ๑ ซึ่งเป็นการประจานตนเองและพํอแมํใหอ๎ับ
อาย แตํผู๎ชายไมมํีปัญหานี้ ยิ่งกวํานั้น หากผู๎หญิงไปทําแท๎งก็
อาจได๎รับอันตรายจนเสยีชีวิตได๎

วรรณอาจติดโรค ตั้งครรภ๑ ถูกสงัคมตฉิินนนิทา พํอแมํโกรธ อับอาย เสีย
อนาคต ลดโอกาสในการมคีูํครองที่ดีตอํไป 
วิทย์ อาจติดโรค อาจถูกวรรณเรียกร๎องความผกูพันเรียกร๎องความ
รับผิดชอบ และเรียกร๎องทางกฎหมาย กรณีที่ตอ๎งแตํงงานกัน เพราะ
วรรณตั้งครรภ๑ อาจมีผลเสียตามมาจากความไมํพร๎อมในการมีครอบครัว 
เชํน รายได๎ ความรู ๎
ความรับผิดชอบ ความเข๎าใจในการใช๎ชีวิตคูํ และความพรอ๎มในการเป็น
พํอแมํ ฯลฯ 

ภาพที่ 4  
“ถ๎าย๎อนหลังกลับไปได ๎วรรณและวิทย๑จะ

วรรณ ควรระมดัระวังตนเองไมํไปไหนกับวิทย๑ตามลําพังในที่ลับตา ไมํ
ยอมให๎ถูกเนือ้ต๎องตัว ซึง่จะทําให๎เกดิมีอารมณ๑เพศได๎ 
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ภาพที่ 1  
“ทั้ง สองคนกําลงัคิดอะไรอยูํ” 

วรรณ รู๎สึกอบอุํนเป็นสุขทีอ่ยูํใกล๎ชิดกับคนที่พงึพอใจ 
วิทย ์รู๎สึกมคีวามสขุ พึงพอใจ และอาจนึกถึงการมีเพศสัมพันธ๑ด๎วย 

ภาพที่ 2 
“จะเกิดเหตุการณ๑อะไรขึน้กับคนทั้งคูํ” 

มีเพศสัมพันธ๑โดยวิทย๑เป็นผู๎เริ่มต๎น (เพราะความใกล๎ชิด การสัมผสัและ
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“หลังเหตุการณ๑วรรณและวิทย๑จะรู๎สึก
เหมือนหรือแตกตาํงกันอยาํงไร” 

“จะเกิดผลกระทบอะไรกับวรรณและวิทย๑
ได๎บ๎าง เหมือนหรือตาํงกนัอยาํงไร” 

วรรณ กังวลใจหลายเรื่องเชํน กลัวคนรู๎ กลัวทอ๎ง กลัวพอํแมํเสยีใจ  
กลัววิทย๑จะทิ้ง 
วิทย ์รู๎สึกสมหวัง มคีวามสขุ ไมํกังวลใจแบบที่วรรณเป็น 
ความรู๎สกึของสองคนจะแตกตาํงกันมาก กลาํวคือ ผู๎หญิงจะกังวลใจมาก 
สํวนผู๎ชายจะกังวลใจน๎อยกวํา ทั้งนี้เพราะ 
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2. ผู๎หญิงอาจตั้งครรภ๑ ซึ่งเป็นการประจานตนเองและพํอแมํใหอ๎ับ
อาย แตํผู๎ชายไมมํีปัญหานี้ ยิ่งกวํานั้น หากผู๎หญิงไปทําแท๎งก็
อาจได๎รับอันตรายจนเสยีชีวิตได๎

วรรณอาจติดโรค ตั้งครรภ๑ ถูกสงัคมตฉิินนนิทา พํอแมํโกรธ อับอาย เสีย
อนาคต ลดโอกาสในการมคีูํครองที่ดีตอํไป 
วิทย์ อาจติดโรค อาจถูกวรรณเรียกร๎องความผกูพันเรียกร๎องความ
รับผิดชอบ และเรียกร๎องทางกฎหมาย กรณีที่ตอ๎งแตํงงานกัน เพราะ
วรรณตั้งครรภ๑ อาจมีผลเสียตามมาจากความไมํพร๎อมในการมีครอบครัว 
เชํน รายได๎ ความรู ๎
ความรับผิดชอบ ความเข๎าใจในการใช๎ชีวิตคูํ และความพรอ๎มในการเป็น
พํอแมํ ฯลฯ 

ภาพที่ 4  
“ถ๎าย๎อนหลังกลับไปได ๎วรรณและวิทย๑จะ

วรรณ ควรระมดัระวังตนเองไมํไปไหนกับวิทย๑ตามลําพังในที่ลับตา ไมํ
ยอมให๎ถูกเนือ้ต๎องตัว ซึง่จะทําให๎เกดิมีอารมณ๑เพศได๎ 

แนวทำงกำรสรปุเพ่ือตอบค�ำถำมจำกภำพ

ความรบัผดิชอบ ความเขา้ใจในการใชช้วีติคู่

และความพรอ้มในการเป็นพอ่แม ่ฯลฯ
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ป้องกันไมํให๎เกิดปัญหานี้ได๎อยาํงไร วิทย์ ควรให๎เกียรติคนรกั รักษาชื่อเสยีงของวรรณ ไมํฉวยโอกาสรุกเรา๎
เชํน ถูกเนื้อตอ๎งตัว กอดจูบ ซึ่งมกัจะไมํสามารถยับยั้งความต๎องการทาง
เพศตํอไปได ๎
ถ้าทั้งคู่ต้องการมีเพศสัมพันธ์กันต้องคํานึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 

1. มีความรกัที่มัน่คงตอํกัน
2. ยินยอมพรอ๎มใจทัง้สองฝา่ย
3. สามารถรับผิดชอบและแก๎ไขปัญหาทีอ่าจเกิดขึน้ได๎
4. คํานึงถึงความปลอดภัยจากการตั้งครรภ๑และการติดโรค
5. คํานึงถึงความรู๎สกึของพอํแมํของทั้งสองฝ่ายและการยอมรับ

ของสังคม
ถ๎าทั้งคูํสามารถรับผิดชอบการมีเพศสมัพันธ๑และตัดสินใจ

จะมีเพศสัมพันธ๑กัน ให๎คํานึงถึงความปลอดภัยจากการตั้งครรภ๑ 
ขณะที่ยังไมพํร๎อม รวมทั้งโรคตดิตํอทางเพศสมัพันธ๑และเอดส๑  
โดยการสวมถุงยางอนามัยทกุครั้งทีม่ีเพศสัมพนัธ๑ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
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ภาพและคาํถาม แนวทางการสรุป 

ภาพที่ 1  
“ทั้ง สองคนกําลงัคิดอะไรอยูํ” 

วรรณ รู๎สึกอบอุํนเป็นสุขทีอ่ยูํใกล๎ชิดกับคนที่พงึพอใจ 
วิทย ์รู๎สึกมคีวามสขุ พึงพอใจ และอาจนึกถึงการมีเพศสัมพันธ๑ด๎วย 

ภาพที่ 2 
“จะเกิดเหตุการณ๑อะไรขึน้กับคนทั้งคูํ” 

มีเพศสัมพันธ๑โดยวิทย๑เป็นผู๎เริ่มต๎น (เพราะความใกล๎ชิด การสัมผสัและ
บรรยากาศที่เป็นใจ) ขณะที่วรรณเองกไ็มํสามารถต๎านทานทั้งวิทย๑และ
ความรู๎สกึของตนเองได๎ 

ภาพที่ 3  
“หลังเหตุการณ๑วรรณและวิทย๑จะรู๎สึก
เหมือนหรือแตกตาํงกันอยาํงไร” 

“จะเกิดผลกระทบอะไรกับวรรณและวิทย๑
ได๎บ๎าง เหมือนหรือตาํงกนัอยาํงไร” 

วรรณ กังวลใจหลายเรื่องเชํน กลัวคนรู๎ กลัวทอ๎ง กลัวพอํแมํเสยีใจ  
กลัววิทย๑จะทิ้ง 
วิทย ์รู๎สึกสมหวัง มคีวามสขุ ไมํกังวลใจแบบที่วรรณเป็น 
ความรู๎สกึของสองคนจะแตกตาํงกันมาก กลาํวคือ ผู๎หญิงจะกังวลใจมาก 
สํวนผู๎ชายจะกังวลใจน๎อยกวํา ทั้งนี้เพราะ 

1. คํานิยมของสังคมไทยเชื่อวํา ผู๎หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ๑แล๎วจะ
หมดคุณคํา แตํสําหรับผู๎ชาย การมีเพศสมัพันธ๑เป็นเรื่องธรรมดา

2. ผู๎หญิงอาจตั้งครรภ๑ ซึ่งเป็นการประจานตนเองและพํอแมํใหอ๎ับ
อาย แตํผู๎ชายไมมํีปัญหานี้ ยิ่งกวํานั้น หากผู๎หญิงไปทําแท๎งก็
อาจได๎รับอันตรายจนเสยีชีวิตได๎

วรรณอาจติดโรค ตั้งครรภ๑ ถูกสงัคมตฉิินนนิทา พํอแมํโกรธ อับอาย เสีย
อนาคต ลดโอกาสในการมคีูํครองที่ดีตอํไป 
วิทย์ อาจติดโรค อาจถูกวรรณเรียกร๎องความผกูพันเรียกร๎องความ
รับผิดชอบ และเรียกร๎องทางกฎหมาย กรณีที่ตอ๎งแตํงงานกัน เพราะ
วรรณตั้งครรภ๑ อาจมีผลเสียตามมาจากความไมํพร๎อมในการมีครอบครัว 
เชํน รายได๎ ความรู ๎
ความรับผิดชอบ ความเข๎าใจในการใช๎ชีวิตคูํ และความพรอ๎มในการเป็น
พํอแมํ ฯลฯ 

ภาพที่ 4  
“ถ๎าย๎อนหลังกลับไปได ๎วรรณและวิทย๑จะ

วรรณ ควรระมดัระวังตนเองไมํไปไหนกับวิทย๑ตามลําพังในที่ลับตา ไมํ
ยอมให๎ถูกเนือ้ต๎องตัว ซึง่จะทําให๎เกดิมีอารมณ๑เพศได๎ 
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ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร 

ชายหญิงคูหํนึ่งแตํงงานอยูํด๎วยกนัมานานจนแกํเฒํา ฝ่ายหญิงมกีลํองเก็บของอยูํใบหนึ่งวางในตู๎
เสื้อผ๎าและกําชับกับสามีวําอยําได๎เปิดดหูรือถามใดใดทัง้สิ้น  

เวลาผํานไปหลายสิบปี วันหนึง่ฝ่ายหญงิป่วยมาก หมอลงความเห็นวําเธอคงจะมีชีวิตอยูํตอํไปอีกไมํ
นาน เธอขอให๎สามีหยิบกลํองใบนั้นจากตู๎เสือ้ผ๎า เมื่อเธอเปิดฝากลํองขึ้นมา พบวํามีตุ๏กตาถกัไหมพรมกับ
ธนบัตรทั้งเกําและใหมํบรรจุอยูขํ๎างในจนเตม็กลํอง สามีเองก็แปลกใจวําเงินเหลํานีม้าจากไหน 

ฝ่ายหญิงพดูวํา "ในวันแตํงงานของเรา คุณยําของฉันได๎ให๎บทเรยีนสอนใจ ทํานวําครอบครัวเปน็
เรื่องละเอียดอํอน หนักนดิเบาหนอํยตอ๎งใหอ๎ภยัและอดทน ให๎เกยีรติซึ่งกันและกัน ไว๎เนื้อเชื่อใจ มีความรัก
ให๎แกํกันและทีส่ําคัญคือมีความเข๎าใจกัน" เธอหยุดพดูพร๎อมกับยืน่มอืลูบตุ๏กตาไหมพรมไปมา "คุณยาํได๎
แนะเคล็ดลับให๎วํา เมื่อใดที่ความรู๎สึกไมพํอใจเกิดขึ้นหรือรู๎สกึโกรธมากๆขึ้นมา ให๎ถกัตุ๏กตาไหมพรมเก็บไว๎ 
1 ตัวเสมอ"  

ฝ่ายชายเหลอืบมองเข๎าไปในกลอํงมีตุ๏กตาไหมพรม 2 ตัววางอยูํ เขาเบือนหน๎าไปอีกทางเพือ่ไมํให๎
ภรรยาเหน็น้ําตาแหํงความปลื้มปิติ เขารู๎สึกซาบซึ้งน้ําใจของภรรยาทีม่ีตํอเขาเป็นยิ่งนัก ตลอดชีวิตสมรสที่
ยาวนาน มีตุ๏กตาไหมพรมเพียง 2 ตัวเทํานัน้แทนจํานวนครั้งทีภ่รรยาได๎โกรธเคืองเขา  

หลังจากปาดคราบน้ําตาแล๎ว เขาหันกลับมา ฝา่ยภรรยาพูดตอํ "คุณคงแปลกใจกับเงินกอ๎นนีส้ินะ" 
 ฝ่ายหญิงหยิบมนัขึ้นมาแล๎วพูดตอํวํา "มันเป็นเงินที่ไดม๎าจากการทยอยขายตุ๏กตาไปทีละตัวๆตลอด 50 ปีที่
ผํานมาคํะ"  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การให๎อภัย และความอดทน เป็นสิ่งที่ชํวยประคับประคองความรักให๎ยั่งยนื 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่5-6  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 11   คุณธรรม จริยธรรม 
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ป้องกันไมํให๎เกิดปัญหานี้ได๎อยาํงไร วิทย์ ควรให๎เกียรติคนรกั รักษาชื่อเสยีงของวรรณ ไมํฉวยโอกาสรุกเรา๎
เชํน ถูกเนื้อตอ๎งตัว กอดจูบ ซึ่งมกัจะไมํสามารถยับยั้งความต๎องการทาง
เพศตํอไปได ๎
ถ้าทั้งคู่ต้องการมีเพศสัมพันธ์กันต้องคํานึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 

1. มีความรกัที่มัน่คงตอํกัน
2. ยินยอมพรอ๎มใจทัง้สองฝา่ย
3. สามารถรับผิดชอบและแก๎ไขปัญหาทีอ่าจเกิดขึน้ได๎
4. คํานึงถึงความปลอดภัยจากการตั้งครรภ๑และการติดโรค
5. คํานึงถึงความรู๎สกึของพอํแมํของทั้งสองฝ่ายและการยอมรับ

ของสังคม
ถ๎าทั้งคูํสามารถรับผิดชอบการมีเพศสมัพันธ๑และตัดสินใจ

จะมีเพศสัมพันธ๑กัน ให๎คํานึงถึงความปลอดภัยจากการตั้งครรภ๑ 
ขณะที่ยังไมพํร๎อม รวมทั้งโรคตดิตํอทางเพศสมัพันธ๑และเอดส๑  
โดยการสวมถุงยางอนามัยทกุครั้งทีม่ีเพศสัมพนัธ๑ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
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ภาพและคาํถาม แนวทางการสรุป 

ภาพที่ 1  
“ทั้ง สองคนกําลงัคิดอะไรอยูํ” 

วรรณ รู๎สึกอบอุํนเป็นสุขทีอ่ยูํใกล๎ชิดกับคนที่พงึพอใจ 
วิทย ์รู๎สึกมคีวามสขุ พึงพอใจ และอาจนึกถึงการมีเพศสัมพันธ๑ด๎วย 

ภาพที่ 2 
“จะเกิดเหตุการณ๑อะไรขึน้กับคนทั้งคูํ” 

มีเพศสัมพันธ๑โดยวิทย๑เป็นผู๎เริ่มต๎น (เพราะความใกล๎ชิด การสัมผสัและ
บรรยากาศที่เป็นใจ) ขณะที่วรรณเองกไ็มํสามารถต๎านทานทั้งวิทย๑และ
ความรู๎สกึของตนเองได๎ 

ภาพที่ 3  
“หลังเหตุการณ๑วรรณและวิทย๑จะรู๎สึก
เหมือนหรือแตกตาํงกันอยาํงไร” 

“จะเกิดผลกระทบอะไรกับวรรณและวิทย๑
ได๎บ๎าง เหมือนหรือตาํงกนัอยาํงไร” 

วรรณ กังวลใจหลายเรื่องเชํน กลัวคนรู๎ กลัวทอ๎ง กลัวพอํแมํเสยีใจ  
กลัววิทย๑จะทิ้ง 
วิทย ์รู๎สึกสมหวัง มคีวามสขุ ไมํกังวลใจแบบที่วรรณเป็น 
ความรู๎สกึของสองคนจะแตกตาํงกันมาก กลาํวคือ ผู๎หญิงจะกังวลใจมาก 
สํวนผู๎ชายจะกังวลใจน๎อยกวํา ทั้งนี้เพราะ 

1. คํานิยมของสังคมไทยเชื่อวํา ผู๎หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ๑แล๎วจะ
หมดคุณคํา แตํสําหรับผู๎ชาย การมีเพศสมัพันธ๑เป็นเรื่องธรรมดา

2. ผู๎หญิงอาจตั้งครรภ๑ ซึ่งเป็นการประจานตนเองและพํอแมํใหอ๎ับ
อาย แตํผู๎ชายไมมํีปัญหานี้ ยิ่งกวํานั้น หากผู๎หญิงไปทําแท๎งก็
อาจได๎รับอันตรายจนเสยีชีวิตได๎

วรรณอาจติดโรค ตั้งครรภ๑ ถูกสงัคมตฉิินนนิทา พํอแมํโกรธ อับอาย เสีย
อนาคต ลดโอกาสในการมคีูํครองที่ดีตอํไป 
วิทย์ อาจติดโรค อาจถูกวรรณเรียกร๎องความผกูพันเรียกร๎องความ
รับผิดชอบ และเรียกร๎องทางกฎหมาย กรณีที่ตอ๎งแตํงงานกัน เพราะ
วรรณตั้งครรภ๑ อาจมีผลเสียตามมาจากความไมํพร๎อมในการมีครอบครัว 
เชํน รายได๎ ความรู ๎
ความรับผิดชอบ ความเข๎าใจในการใช๎ชีวิตคูํ และความพรอ๎มในการเป็น
พํอแมํ ฯลฯ 

ภาพที่ 4  
“ถ๎าย๎อนหลังกลับไปได ๎วรรณและวิทย๑จะ

วรรณ ควรระมดัระวังตนเองไมํไปไหนกับวิทย๑ตามลําพังในที่ลับตา ไมํ
ยอมให๎ถูกเนือ้ต๎องตัว ซึง่จะทําให๎เกดิมีอารมณ๑เพศได๎ 
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ชายหญิงคูหํนึ่งแตํงงานอยูํด๎วยกนัมานานจนแกํเฒํา ฝ่ายหญิงมกีลํองเก็บของอยูํใบหนึ่งวางในตู๎
เสื้อผ๎าและกําชับกับสามีวําอยําได๎เปิดดหูรือถามใดใดทัง้สิ้น  

เวลาผํานไปหลายสิบปี วันหนึง่ฝ่ายหญงิป่วยมาก หมอลงความเห็นวําเธอคงจะมีชีวิตอยูํตอํไปอีกไมํ
นาน เธอขอให๎สามีหยิบกลํองใบนั้นจากตู๎เสือ้ผ๎า เมื่อเธอเปิดฝากลํองขึ้นมา พบวํามีตุ๏กตาถกัไหมพรมกับ
ธนบัตรทั้งเกําและใหมํบรรจุอยูขํ๎างในจนเตม็กลํอง สามีเองก็แปลกใจวําเงินเหลํานีม้าจากไหน 

ฝ่ายหญิงพดูวํา "ในวันแตํงงานของเรา คุณยําของฉันได๎ให๎บทเรยีนสอนใจ ทํานวําครอบครัวเปน็
เรื่องละเอียดอํอน หนักนดิเบาหนอํยตอ๎งใหอ๎ภยัและอดทน ให๎เกยีรติซึ่งกันและกัน ไว๎เนื้อเชื่อใจ มีความรัก
ให๎แกํกันและทีส่ําคัญคือมีความเข๎าใจกัน" เธอหยุดพดูพร๎อมกับยืน่มอืลูบตุ๏กตาไหมพรมไปมา "คุณยาํได๎
แนะเคล็ดลับให๎วํา เมื่อใดที่ความรู๎สึกไมพํอใจเกิดขึ้นหรือรู๎สกึโกรธมากๆขึ้นมา ให๎ถกัตุ๏กตาไหมพรมเก็บไว๎ 
1 ตัวเสมอ"  

ฝ่ายชายเหลอืบมองเข๎าไปในกลอํงมีตุ๏กตาไหมพรม 2 ตัววางอยูํ เขาเบือนหน๎าไปอีกทางเพือ่ไมํให๎
ภรรยาเหน็น้ําตาแหํงความปลื้มปิติ เขารู๎สึกซาบซึ้งน้ําใจของภรรยาทีม่ีตํอเขาเป็นยิ่งนัก ตลอดชีวิตสมรสที่
ยาวนาน มีตุ๏กตาไหมพรมเพียง 2 ตัวเทํานัน้แทนจํานวนครั้งทีภ่รรยาได๎โกรธเคืองเขา  

หลังจากปาดคราบน้ําตาแล๎ว เขาหันกลับมา ฝา่ยภรรยาพูดตอํ "คุณคงแปลกใจกับเงินกอ๎นนีส้ินะ" 
 ฝ่ายหญิงหยิบมนัขึ้นมาแล๎วพูดตอํวํา "มันเป็นเงินที่ไดม๎าจากการทยอยขายตุ๏กตาไปทีละตัวๆตลอด 50 ปีที่
ผํานมาคํะ"  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การให๎อภัย และความอดทน เป็นสิ่งที่ชํวยประคับประคองความรักให๎ยั่งยนื 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่5-6  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 11   คุณธรรม จริยธรรม 

เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน์

ไม้เท้ำยอดทองกระบองยอดเพช็ร
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 24  ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ เวลา 2 ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถอธิบายวิธีการประพฤติตนให๎เปน็แบบอยํางที่ดีแกํผู๎อื่นได ๎

2. เนื้อหา
ในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญ ต๎องมีใจสะอาด คดิแตํเรื่องที่เป็นมงคล สามารถควบคุมสติและจติใจ

ของตนไมํให๎ฟุ้งซาํน รูป-รส-กลิ่น-เสียง-สัมผัส และของมึนเมาจนเกินกวําเหต ุทํานตอ๎งเป็นตัวของตัวเอง
และเป็นตัวอยํางที่ดีแกํผูอ๎ื่น ในทุกสิง่ทุกอยํางทีท่ํานคดิ-พูด และกระทาํ 

ลูกเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ คือ ลูกเสือต๎องประพฤติตนให๎ถกูต๎องอยูํในศีลธรรม อยูํ
ในกรอบประเพณี ละเว๎นความชั่วและอกุศลกรรมตํางๆ ตอ๎งมหีิริโอตัปปะ คือรู๎จกัละอายตํอบาป เกลียดชัง
และกลัวความชั่ว ไมเํห็นแกสํินจ๎างรางวัล มสีตคิํอยเหนี่ยวร้ังไมํยอมให๎ใจพาไปในทิศทางที่ผิดมีวาจาไพเราะ
ไมํกลําวสํอเสยีดให๎ผูอ๎ื่นเดอืนร๎อน มีจิตใจดไีมคํิดร๎ายตอํผู๎อื่น รูจ๎ักใหอ๎ภยัซึ่งกันและกัน ในฐานะที่ทํานเป็น
ลูกเสือวิสามัญ ทาํนต๎องเป็นตัวเอง และเป็นตัวอยํางทีด่ีแกํผู๎อื่นในทุกสิ่งทุกอยํางที่ทําน คดิ พดู และกระทํา 

ในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญต๎องจําไว๎วํา การขา๎มจากความเป็นเดก็ไปสูํความเป็นผู๎ใหญนํั้นมไิด๎เป็น
แคํเพียงเรยีนรู๎ในการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ แตํลูกเสือวิสามัญต๎องใชก๎ฎของลูกเสอืนั้นสําหรับปฏิบัติใน
ด๎านการดําเนนิชีวิตประจําวัน ในปัจจุบนัลูกเสอืวิสามัญตอ๎งเป็นตัวอยาํงแกํผู๎อื่น และอาจชักนาํเขาเหลาํนั้น
ให๎ไปในทางที่ดหีรือชั่วได๎ ถา๎ลูกเสอืวิสามัญปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอืกย็ํอมเปน็ตัวอยํางทีด่ี 
แตํถ๎าไมํปฏิบัติตามคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือก็อาจจะนาํผู๎อื่นไปในทางที่ไมํดี เพราะฉะนัน้ลูกเสือ
วิสามัญต๎องยึดมัน่คําปฏิญาณและกฎของลูกเสอืไว๎ตลอดเวลาโดยที่มไิด๎หมายถึงการทอํงจําแบบนกแก๎ว
นกขุนทอง ตอ๎งจําแล๎วนาํไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความเคยชินเป็นปกตินสิัยแล๎วจะประสบความสําเร็จใน
ชีวิต  
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎ “หิริโอตัปปะ” 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจแยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 

แผนกำรจดักิจกรรมลกูเสือวิสำมญั ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 5-6 ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช. 2-3)

หน่วยท่ี 11 คณุธรรม จริยธรรม
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4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎ 
1) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสือรํวมกันอภิปราย คนดี/ความด ีคนชั่ว/ความชั่ว เกี่ยวกับความคิด

พูดและการกระทํา ตัวอยํางจากหนังสือพิมพ๑ TV หรือสือ่อื่นๆ 
2) ทบทวนกฎของลูกเสอืข๎อที่ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด๎วยการวาจา ใจ และการปฏิบัติตามกฎ

ของลูกเสือขอ๎ดังกลําว และการไมํปฏิบัติตามกฎของลูกเสือขอ๎ดังกลําว มีผลอยํางไร 
3) แบํงลูกเสือเป็น 3 กลุํม แตํละกลุมํรํวมกันอภิปราย สรุปลงกระดาษชาร๑ท และนาํเสนอ ดังนี้

 กลุํมที่ 1 การประพฤติชอบด๎วยกาย (กายกรรม) และผลของการประพฤติชอบ/ ไมํประพฤติ
ชอบด๎วยกาย  

กลุํมที่ 2 การประพฤติชอบด๎วยวาจา (วจีกรรม) และผลของประพฤติชอบ/ไมํประพฤติชอบด๎วย
วาจา 

 กลุํมที่ 3 การประพฤติชอบด๎วยใจ (มโนกรรม)และผลของการประพฤติชอบ/ไมํประพฤติชอบ
ด๎วยใจ (อภิปราย/สรุป 15 นาท ีนําเสนอ 5 นาที) 

4) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสือรํวมกันสรุปเพื่อสรา๎งนิสัยให๎เป็นคนที่สะอาดกาย สะอาดใจ สะอาด
วาจา 

4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑  
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชังธง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม

คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงความสาํคัญของการการประพฤติตนที่รูจ๎ัก
ละอาย เกรงกลัวตํอความชั่ว 

ภาคผนวกประกอบแผนการจักกิจกรรมที่   24 

เพลง 
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1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถอธิบายวิธีการประพฤติตนให๎เปน็แบบอยํางที่ดีแกํผู๎อื่นได ๎

2. เนื้อหา
ในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญ ต๎องมีใจสะอาด คดิแตํเรื่องที่เป็นมงคล สามารถควบคุมสติและจติใจ

ของตนไมํให๎ฟุ้งซาํน รูป-รส-กลิ่น-เสียง-สัมผัส และของมึนเมาจนเกินกวําเหต ุทํานตอ๎งเป็นตัวของตัวเอง
และเป็นตัวอยํางที่ดีแกํผูอ๎ื่น ในทุกสิง่ทุกอยํางทีท่ํานคดิ-พูด และกระทาํ 

ลูกเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ คือ ลูกเสือต๎องประพฤติตนให๎ถกูต๎องอยูํในศีลธรรม อยูํ
ในกรอบประเพณี ละเว๎นความชั่วและอกุศลกรรมตํางๆ ตอ๎งมหีิริโอตัปปะ คือรู๎จกัละอายตํอบาป เกลียดชัง
และกลัวความชั่ว ไมเํห็นแกสํินจ๎างรางวัล มสีตคิํอยเหนี่ยวร้ังไมํยอมให๎ใจพาไปในทิศทางที่ผิดมีวาจาไพเราะ
ไมํกลําวสํอเสยีดให๎ผูอ๎ื่นเดอืนร๎อน มีจิตใจดไีมคํิดร๎ายตอํผู๎อื่น รูจ๎ักใหอ๎ภยัซึ่งกันและกัน ในฐานะที่ทํานเป็น
ลูกเสือวิสามัญ ทาํนต๎องเป็นตัวเอง และเป็นตัวอยํางทีด่ีแกํผู๎อื่นในทุกสิ่งทุกอยํางที่ทําน คดิ พดู และกระทํา 

ในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญต๎องจําไว๎วํา การขา๎มจากความเป็นเดก็ไปสูํความเป็นผู๎ใหญนํั้นมไิด๎เป็น
แคํเพียงเรยีนรู๎ในการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ แตํลูกเสือวิสามัญต๎องใชก๎ฎของลูกเสอืนั้นสําหรับปฏิบัติใน
ด๎านการดําเนนิชีวิตประจําวัน ในปัจจุบนัลูกเสอืวิสามัญตอ๎งเป็นตัวอยาํงแกํผู๎อื่น และอาจชักนาํเขาเหลาํนั้น
ให๎ไปในทางที่ดหีรือชั่วได๎ ถา๎ลูกเสอืวิสามัญปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอืกย็ํอมเปน็ตัวอยํางทีด่ี 
แตํถ๎าไมํปฏิบัติตามคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือก็อาจจะนาํผู๎อื่นไปในทางที่ไมํดี เพราะฉะนัน้ลูกเสือ
วิสามัญต๎องยึดมัน่คําปฏิญาณและกฎของลูกเสอืไว๎ตลอดเวลาโดยที่มไิด๎หมายถึงการทอํงจําแบบนกแก๎ว
นกขุนทอง ตอ๎งจําแล๎วนาํไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความเคยชินเป็นปกตินสิัยแล๎วจะประสบความสําเร็จใน
ชีวิต  
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎ “หิริโอตัปปะ” 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจแยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 24  ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ เวลา 2 ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถอธิบายวิธีการประพฤติตนให๎เปน็แบบอยํางที่ดีแกํผู๎อื่นได ๎

2. เนื้อหา
ในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญ ต๎องมีใจสะอาด คดิแตํเรื่องที่เป็นมงคล สามารถควบคุมสติและจติใจ

ของตนไมํให๎ฟุ้งซาํน รูป-รส-กลิ่น-เสียง-สัมผัส และของมึนเมาจนเกินกวําเหต ุทํานตอ๎งเป็นตัวของตัวเอง
และเป็นตัวอยํางที่ดีแกํผูอ๎ื่น ในทุกสิง่ทุกอยํางทีท่ํานคดิ-พูด และกระทาํ 

ลูกเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ คือ ลูกเสือต๎องประพฤติตนให๎ถกูต๎องอยูํในศีลธรรม อยูํ
ในกรอบประเพณี ละเว๎นความชั่วและอกุศลกรรมตํางๆ ตอ๎งมหีิริโอตัปปะ คือรู๎จกัละอายตํอบาป เกลียดชัง
และกลัวความชั่ว ไมเํห็นแกสํินจ๎างรางวัล มสีตคิํอยเหนี่ยวร้ังไมํยอมให๎ใจพาไปในทิศทางที่ผิดมีวาจาไพเราะ
ไมํกลําวสํอเสยีดให๎ผูอ๎ื่นเดอืนร๎อน มีจิตใจดไีมคํิดร๎ายตอํผู๎อื่น รูจ๎ักใหอ๎ภยัซึ่งกันและกัน ในฐานะที่ทํานเป็น
ลูกเสือวิสามัญ ทาํนต๎องเป็นตัวเอง และเป็นตัวอยํางทีด่ีแกํผู๎อื่นในทุกสิ่งทุกอยํางที่ทําน คดิ พดู และกระทํา 

ในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญต๎องจําไว๎วํา การขา๎มจากความเป็นเดก็ไปสูํความเป็นผู๎ใหญนํั้นมไิด๎เป็น
แคํเพียงเรยีนรู๎ในการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ แตํลูกเสือวิสามัญต๎องใชก๎ฎของลูกเสอืนั้นสําหรับปฏิบัติใน
ด๎านการดําเนนิชีวิตประจําวัน ในปัจจุบนัลูกเสอืวิสามัญตอ๎งเป็นตัวอยาํงแกํผู๎อื่น และอาจชักนาํเขาเหลาํนั้น
ให๎ไปในทางที่ดหีรือชั่วได๎ ถา๎ลูกเสอืวิสามัญปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอืกย็ํอมเปน็ตัวอยํางทีด่ี 
แตํถ๎าไมํปฏิบัติตามคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือก็อาจจะนาํผู๎อื่นไปในทางที่ไมํดี เพราะฉะนัน้ลูกเสือ
วิสามัญต๎องยึดมัน่คําปฏิญาณและกฎของลูกเสอืไว๎ตลอดเวลาโดยที่มไิด๎หมายถึงการทอํงจําแบบนกแก๎ว
นกขุนทอง ตอ๎งจําแล๎วนาํไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความเคยชินเป็นปกตินสิัยแล๎วจะประสบความสําเร็จใน
ชีวิต  
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎ “หิริโอตัปปะ” 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจแยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
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4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎ 
1) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสือรํวมกันอภิปราย คนดี/ความด ีคนชั่ว/ความชั่ว เกี่ยวกับความคิด

พูดและการกระทํา ตัวอยํางจากหนังสือพิมพ๑ TV หรือสือ่อื่นๆ 
2) ทบทวนกฎของลูกเสอืข๎อที่ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด๎วยการวาจา ใจ และการปฏิบัติตามกฎ

ของลูกเสือขอ๎ดังกลําว และการไมํปฏิบัติตามกฎของลูกเสือขอ๎ดังกลําว มีผลอยํางไร 
3) แบํงลูกเสือเป็น 3 กลุํม แตํละกลุมํรํวมกันอภิปราย สรุปลงกระดาษชาร๑ท และนาํเสนอ ดังนี้

 กลุํมที่ 1 การประพฤติชอบด๎วยกาย (กายกรรม) และผลของการประพฤติชอบ/ ไมํประพฤติ
ชอบด๎วยกาย  

กลุํมที่ 2 การประพฤติชอบด๎วยวาจา (วจีกรรม) และผลของประพฤติชอบ/ไมํประพฤติชอบด๎วย
วาจา 

 กลุํมที่ 3 การประพฤติชอบด๎วยใจ (มโนกรรม)และผลของการประพฤติชอบ/ไมํประพฤติชอบ
ด๎วยใจ (อภิปราย/สรุป 15 นาท ีนําเสนอ 5 นาที) 

4) ผู๎กํากับลูกเสอืและลูกเสือรํวมกันสรุปเพื่อสรา๎งนิสัยให๎เป็นคนที่สะอาดกาย สะอาดใจ สะอาด
วาจา 

4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑  
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชังธง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม

คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงความสาํคัญของการการประพฤติตนที่รูจ๎ัก
ละอาย เกรงกลัวตํอความชั่ว 

ภาคผนวกประกอบแผนการจักกิจกรรมที่   24 

เพลง 
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1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถอธิบายวิธีการประพฤติตนให๎เปน็แบบอยํางที่ดีแกํผู๎อื่นได ๎

2. เนื้อหา
ในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญ ต๎องมีใจสะอาด คดิแตํเรื่องที่เป็นมงคล สามารถควบคุมสติและจติใจ

ของตนไมํให๎ฟุ้งซาํน รูป-รส-กลิ่น-เสียง-สัมผัส และของมึนเมาจนเกินกวําเหต ุทํานตอ๎งเป็นตัวของตัวเอง
และเป็นตัวอยํางที่ดีแกํผูอ๎ื่น ในทุกสิง่ทุกอยํางทีท่ํานคดิ-พูด และกระทาํ 

ลูกเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ คือ ลูกเสือต๎องประพฤติตนให๎ถกูต๎องอยูํในศีลธรรม อยูํ
ในกรอบประเพณี ละเว๎นความชั่วและอกุศลกรรมตํางๆ ตอ๎งมหีิริโอตัปปะ คือรู๎จกัละอายตํอบาป เกลียดชัง
และกลัวความชั่ว ไมเํห็นแกสํินจ๎างรางวัล มสีตคิํอยเหนี่ยวร้ังไมํยอมให๎ใจพาไปในทิศทางที่ผิดมีวาจาไพเราะ
ไมํกลําวสํอเสยีดให๎ผูอ๎ื่นเดอืนร๎อน มีจิตใจดไีมคํิดร๎ายตอํผู๎อื่น รูจ๎ักใหอ๎ภยัซึ่งกันและกัน ในฐานะที่ทํานเป็น
ลูกเสือวิสามัญ ทาํนต๎องเป็นตัวเอง และเป็นตัวอยํางทีด่ีแกํผู๎อื่นในทุกสิ่งทุกอยํางที่ทําน คดิ พดู และกระทํา 

ในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญต๎องจําไว๎วํา การขา๎มจากความเป็นเดก็ไปสูํความเป็นผู๎ใหญนํั้นมไิด๎เป็น
แคํเพียงเรยีนรู๎ในการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ แตํลูกเสือวิสามัญต๎องใชก๎ฎของลูกเสอืนั้นสําหรับปฏิบัติใน
ด๎านการดําเนนิชีวิตประจําวัน ในปัจจุบนัลูกเสอืวิสามัญตอ๎งเป็นตัวอยาํงแกํผู๎อื่น และอาจชักนาํเขาเหลาํนั้น
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แตํถ๎าไมํปฏิบัติตามคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือก็อาจจะนาํผู๎อื่นไปในทางที่ไมํดี เพราะฉะนัน้ลูกเสือ
วิสามัญต๎องยึดมัน่คําปฏิญาณและกฎของลูกเสอืไว๎ตลอดเวลาโดยที่มไิด๎หมายถึงการทอํงจําแบบนกแก๎ว
นกขุนทอง ตอ๎งจําแล๎วนาํไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความเคยชินเป็นปกตินสิัยแล๎วจะประสบความสําเร็จใน
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3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู๎ “หิริโอตัปปะ” 
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธง สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจแยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
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ลูกเสือไม่จับมือขวา 

ลูกเสือเขาไมํจับมอืขวา ยื่นซ๎ายมาจับมือกันมัน่ 
มือขวาใช๎เคารพกัน (ซ้ํา)  ยื่นมือซ๎ายออกมาพลัน แล๎วจับมอืจับมือ 
จับมือนั้นหมายถึงมิตร  เหมือนญาติสนทิ ควรคดิยึดถอื 
ยิ้มด๎วยเมื่อยามจับมือ (ซ้ํา) เพราะพวกเราคือลกูเสือด๎วยกนั  

ใบความรู้  
หิริโอตัปปะ 

คําวํา “หิริโอตัปปะ” หมายถึงอะไร 
หิริ ความละอายตอํบาปกรรมที่ตนกระทาํนั้นยิง่กวําคนทีเ่ป็นโรคร๎ายแตํงตัวเรียบร๎อยเข๎าไปในที่

สาธารณะ ยํอมมคีวามละอายแกํใจตนเสมอ คนอื่นจะรู๎เห็นหรือไมกํ็ตาม แตํใจของตนรู๎เหน็ดว๎ยใจตนเองอยูํ
ตลอดเวลา 

โอตัปปะ ความกลัวตํอบาปกรรมที่ตนกระทําดว๎ยกาย วาจา และใจ อันจะเกิดมีขึ้นแกํตน กลัวยิ่ง
กวําเห็นอสรพิษ ยํอมไมํสามารถเข๎าไปใกล๎ได๎ ความกลัวบาปที่เห็นด๎วยใจ และกลัวด๎วยใจนั้น ยํอยสะดุ๎ง
หวาดเสียวอยูํเป็นนจิ เหมือนเป็นแผลทีห่ัวใจ ใครจะเจ็บปวดด๎วยหรอืไมํก็ตาม ผู๎นั้นยํอมเจ็บปวดอยูํคนเดียว 
ความละอายและความกลัวเหลํานี้ เปรียบเหมือนบุคคลผู๎ละอายและกลัวบาปกรรมที่ละเมิดลํวงเกินศีลข๎อ
นั้นๆ เมื่อมคีวามละอายและกลัวบาปกรรมอยูอํยํางนี้แล๎ว ผู๎นั้นยํอมมีสติระวังตัวอยูทํุกเมือ่ แลว๎มันจะลํวง
ละเมิดศีลข๎อนัน้ๆ ได๎อยํางไร 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ต้นไม ้

ภำคผนวกประกอบแผนกำรจดักิจกรรมท่ี 24

เพลง

250 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

ต๎นไม๎ มีทั้งต๎นไมย๎ืนต๎นและต๎นไม๎ล๎มลกุ ถ๎าเปน็ต๎นไมใ๎หญํ (ต๎นไม๎ยนืต๎น) จะมกีิ่งกา๎นสาขามใีบให๎
ความรํมเย็น เมื่อมันตายไป ใบกน็ํามาทําปุ๋ย กิง่ก๎าน ลาํต๎น เราก็นํามาใช๎เป็นถํานหรือนาํไปสร๎างบ๎านทํา
ประโยชน๑อื่น ๆ อีกมากมาย แล๎วลูกเสือลองเปรียบเทียบกับตัวเรา ดซูิวําต๎นไม๎ยังให๎ประโยชน๑แกํมนุษย๑
มากมาย แตมํนุษย๑ถา๎ตายไปรํางกายก็เนาํเปื่อยไมไํด๎ให๎ประโยชน๑อะไรแกมํนุษย๑ได๎เลย  

ฉะนั้น เมื่อเรายังมีวิตอยูํ เราควรจะทํางานให๎เปน็ประโยชน๑ตํอสํวนรวมมากที่สดุ อยําให๎เขาพูดได๎วํา 
เกิดมาเสียชาติเกิด ตน๎ไมย๎ังมคีุณประโยชน๑มากวํา 

เรื่องนี้สอนให้ร่า เราควรทําความดีเมื่อยงัมีชีวิตอยูํให๎ชนรุํนหลังได๎จดจาํ 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 2-3) 
หน่วยที่ 12  สัมพันธภาพและการสื่อสาร 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25  การพูดสุภาพ เวลา 2  ช่ัวโมง 

ยอ่มสะดุง้
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1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถใช๎คาํพูดที่เหมาะสมตามสถานการณ๑ตํางๆ ได๎ 

2. เนื้อหา
การอยูํรํวมกันในสังคมต๎องอาศัยการพูดคุยสนทนาเป็นการสื่อความเข๎าใจ การพดูจาสื่อสารมผีลตํอ

สัมพันธภาพทั้งในทางทําลายหรอืสร๎างเสริม ความเข๎าใจถึงการพูดจาสุภาพ หรอืการสื่อสารทีส่ร๎างสรรค๑จะ
ชํวยให๎ลูกเสือสามารถสร๎างมิตรภาพในการอยูํรวํมในสังคมได๎อยาํงเหมาะสมซึ่งกค็ือ การใช๎สรรพนามที่
เหมาะสม มหีางเสียง มีสําเนียงทีส่ื่อถึงการให๎เกียรติกับประเภทบคุคลที่สนทนาด๎วย 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู๎สําหรับผู๎กาํกับลูกเสอื 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎  

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําเข๎าสูํบทเรยีนด๎วย “การสวมบทบาทการพูด 2 แบบ” (นําสนทนา
ด๎วยและไมํนาํสนทนาด๎วย) 

2) ผู๎กํากับลูกเสอืชวนลูกเสอืแสดงความรู๎สกึ สงัเกตความแตกตํางของการพูดทั้ง 2 แบบ และ
ผลที่ตามมา 

3) ผู๎กํากับลูกเสอืบรรยาย “การพูดสุภาพ”
4) ผู๎กํากับลูกเสอืมอบหมายงานให๎กลุมํลูกเสอืทําตามใบกิจกรรม
5) กลุํมลูกเสอืนําเสนอการสวมบทบาท ผู๎กํากบันําอภิปรายเพิ่มเติมชื่นชม สรุป จากการ

นําเสนอ 
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑  
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปรายและแสดงบทบาทสมมุต ิ

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม

แผนกำรจดักิจกรรมลกูเสือวิสำมญั ชัน้มธัยมศึกษำปีท่ี 5-6 ประกำศนียบตัรวิชำชีพ (ปวช. 2-3)

หน่วยท่ี 12 สมัพนัธภำพและกำรส่ือสำร

แผนกำรจดักิจกรรมท่ี 25 กำรพดูสภุำพ
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4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎  

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําเข๎าสูํบทเรยีนด๎วย “การสวมบทบาทการพูด 2 แบบ” (นําสนทนา
ด๎วยและไมํนาํสนทนาด๎วย) 

2) ผู๎กํากับลูกเสอืชวนลูกเสอืแสดงความรู๎สกึ สงัเกตความแตกตํางของการพูดทั้ง 2 แบบ และ
ผลที่ตามมา 

3) ผู๎กํากับลูกเสอืบรรยาย “การพูดสุภาพ”
4) ผู๎กํากับลูกเสอืมอบหมายงานให๎กลุมํลูกเสอืทําตามใบกิจกรรม
5) กลุํมลูกเสอืนําเสนอการสวมบทบาท ผู๎กํากบันําอภิปรายเพิ่มเติมชื่นชม สรุป จากการ

นําเสนอ 
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑  
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปรายและแสดงบทบาทสมมุต ิ

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
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คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงคุณคําของการพูดจาสุภาพ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
เพลง 

สวัสดี ขอโทษ และขอบคุณ 

เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดี   สวัสดีครับ/สวัสดคีะํ 
เมื่อผิดพลัง้ขออภยัขอโทษที   ขอโทษครับ/ขอโทษคํะ 

เมื่อจากกนัยกมือไหว๎สวัสดี   สวัสดีครับ/สวัสดคีํะ 
เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ   ขอบคุณครับ/ขอบคุณคํะ 

ใบงาน 
สถานการณ์ 

ชายและสิงห๑เจอกันหน๎าโรงเรียน ชายทกัสิงห๑ ๆ ตอบกลับมาดังนี้ 
บทบาทสมมตทิี่ 1 

ชาย “สวัสดีสิงห๑ เป็นไงมั่ง ?” 
สิงห๑ เหลือบตามองหนา๎ ไมํตอบ ทาํทําจะเดินผํานไป 
ชาย “เฮ๎ย เป็นไรหรือเปลํา ?” 
สิงห๑ “อยํายุํงได๎มัย๊ รําคาญ” 

บทบาทสมมตทิี่ 2 
ชาย “สวัสดีสิงห๑ เป็นไงมั่ง ?” 
สิงห๑ “สบายดี นายลํะ ?” 
ชาย “อ๐อ เรากส็บายดี” 
สิงห๑ “กินข๎าวมาหรือยัง ไปกนิด๎วยกันมัย๊ ?” 

ใบงาน 

ให๎กลุํมลกูเสือรํวมกันวิเคราะห๑และหาวิธกีารพดูที่สุภาพในสถานการณ๑ตํอไปนี้ หมูํละ 1 สถานการณ๑ 
(เวลา 20 นาที) พร๎อมแสดงบทบาทสมมติในทีป่ระชุม   (หมูํละ 5 นาที) 

หมูํ 1 รับโทรศัพท๑จากคนไมํรูจ๎ัก 
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1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถใช๎คาํพูดที่เหมาะสมตามสถานการณ๑ตํางๆ ได๎ 

2. เนื้อหา
การอยูํรํวมกันในสังคมต๎องอาศัยการพูดคุยสนทนาเป็นการสื่อความเข๎าใจ การพดูจาสื่อสารมผีลตํอ

สัมพันธภาพทั้งในทางทําลายหรอืสร๎างเสริม ความเข๎าใจถึงการพูดจาสุภาพ หรอืการสื่อสารทีส่ร๎างสรรค๑จะ
ชํวยให๎ลูกเสือสามารถสร๎างมิตรภาพในการอยูํรวํมในสังคมได๎อยาํงเหมาะสมซึ่งกค็ือ การใช๎สรรพนามที่
เหมาะสม มหีางเสียง มีสําเนียงทีส่ื่อถึงการให๎เกียรติกับประเภทบคุคลที่สนทนาด๎วย 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู๎สําหรับผู๎กาํกับลูกเสอื 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎  

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําเข๎าสูํบทเรยีนด๎วย “การสวมบทบาทการพูด 2 แบบ” (นําสนทนา
ด๎วยและไมํนาํสนทนาด๎วย) 

2) ผู๎กํากับลูกเสอืชวนลูกเสอืแสดงความรู๎สกึ สงัเกตความแตกตํางของการพูดทั้ง 2 แบบ และ
ผลที่ตามมา 

3) ผู๎กํากับลูกเสอืบรรยาย “การพูดสุภาพ”
4) ผู๎กํากับลูกเสอืมอบหมายงานให๎กลุมํลูกเสอืทําตามใบกิจกรรม
5) กลุํมลูกเสอืนําเสนอการสวมบทบาท ผู๎กํากบันําอภิปรายเพิ่มเติมชื่นชม สรุป จากการ

นําเสนอ 
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑  
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปรายและแสดงบทบาทสมมุต ิ

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
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1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถใช๎คาํพูดที่เหมาะสมตามสถานการณ๑ตํางๆ ได๎ 

2. เนื้อหา
การอยูํรํวมกันในสังคมต๎องอาศัยการพูดคุยสนทนาเป็นการสื่อความเข๎าใจ การพดูจาสื่อสารมผีลตํอ

สัมพันธภาพทั้งในทางทําลายหรอืสร๎างเสริม ความเข๎าใจถึงการพูดจาสุภาพ หรอืการสื่อสารทีส่ร๎างสรรค๑จะ
ชํวยให๎ลูกเสือสามารถสร๎างมิตรภาพในการอยูํรวํมในสังคมได๎อยาํงเหมาะสมซึ่งกค็ือ การใช๎สรรพนามที่
เหมาะสม มหีางเสียง มีสําเนียงทีส่ื่อถึงการให๎เกียรติกับประเภทบคุคลที่สนทนาด๎วย 
3. ส่ือการเรียนรู้

3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู๎สําหรับผู๎กาํกับลูกเสอื 
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑  

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎  

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําเข๎าสูํบทเรยีนด๎วย “การสวมบทบาทการพูด 2 แบบ” (นําสนทนา
ด๎วยและไมํนาํสนทนาด๎วย) 

2) ผู๎กํากับลูกเสอืชวนลูกเสอืแสดงความรู๎สกึ สงัเกตความแตกตํางของการพูดทั้ง 2 แบบ และ
ผลที่ตามมา 

3) ผู๎กํากับลูกเสอืบรรยาย “การพูดสุภาพ”
4) ผู๎กํากับลูกเสอืมอบหมายงานให๎กลุมํลูกเสอืทําตามใบกิจกรรม
5) กลุํมลูกเสอืนําเสนอการสวมบทบาท ผู๎กํากบันําอภิปรายเพิ่มเติมชื่นชม สรุป จากการ

นําเสนอ 
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลาํเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑  
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปรายและแสดงบทบาทสมมุต ิ

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
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คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงคุณคําของการพูดจาสุภาพ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
เพลง 

สวัสดี ขอโทษ และขอบคุณ 

เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดี   สวัสดีครับ/สวัสดคีะํ 
เมื่อผิดพลัง้ขออภยัขอโทษที   ขอโทษครับ/ขอโทษคํะ 

เมื่อจากกนัยกมือไหว๎สวัสดี   สวัสดีครับ/สวัสดคีํะ 
เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ   ขอบคุณครับ/ขอบคุณคํะ 

ใบงาน 
สถานการณ์ 

ชายและสิงห๑เจอกันหน๎าโรงเรียน ชายทกัสิงห๑ ๆ ตอบกลับมาดังนี้ 
บทบาทสมมตทิี่ 1 

ชาย “สวัสดีสิงห๑ เป็นไงมั่ง ?” 
สิงห๑ เหลือบตามองหนา๎ ไมํตอบ ทาํทําจะเดินผํานไป 
ชาย “เฮ๎ย เป็นไรหรือเปลํา ?” 
สิงห๑ “อยํายุํงได๎มัย๊ รําคาญ” 

บทบาทสมมตทิี่ 2 
ชาย “สวัสดีสิงห๑ เป็นไงมั่ง ?” 
สิงห๑ “สบายดี นายลํะ ?” 
ชาย “อ๐อ เรากส็บายดี” 
สิงห๑ “กินข๎าวมาหรือยัง ไปกนิด๎วยกันมัย๊ ?” 

ใบงาน 

ให๎กลุํมลกูเสือรํวมกันวิเคราะห๑และหาวิธกีารพดูที่สุภาพในสถานการณ๑ตํอไปนี้ หมูํละ 1 สถานการณ๑ 
(เวลา 20 นาที) พร๎อมแสดงบทบาทสมมติในทีป่ระชุม   (หมูํละ 5 นาที) 

หมูํ 1 รับโทรศัพท๑จากคนไมํรูจ๎ัก 
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หมูํ 2 พบคนแปลกหน๎าถามเส๎นทาง 
หมูํ 3 ครูตําหน ิ
หมูํ 4 ขอความชํวยเหลอืจากเพื่อนที่เกงํกวํา 
หมูํ 5 ขอทราบข๎อมูลจากเจ๎าหน๎าที่ธุรการโรงเรียน 

ใบความรู้ 
ถึงบางพูดพดูดีเป็นศรีศักดิ์  
มีคนรกัรสถ๎อยอรํอยจิต 
แม๎นพูดชั่วตัวตายทาํลายมิตร  
จะชอบผิดในมนุษย๑เพราะพูดจาฯ 

สุนทรภู ่
การพูดจาสุภาพ 

การพูดจากนันั้นมีผลตํอสัมพันธภาพอยํางยิ่ง ดังคํากลอนที่วาํ“คารมเป็นตอํ รูปหลํอเป็นรอง” 
การพูดจาอยํางไรที่เรียกวํา “สุภาพ”พึงพิจารณาในหลายประเด็น ดงันี้ 

1. พูดด๎วยความรู๎สกึที่ดีตอํคนที่เราพดูด๎วย การพดูคือการใหค๎วามใสํใจ ความรัก ความปรารถนาดี
การให๎เกียรติยกยํอง คํานึงถึงจิตใจคนฟังเสมอ

2. พูดด๎วยทาํที ถ๎อยคําและน้ําเสียงที่สุภาพมีหางเสียง ให๎เกียรติ มีจังหวะที่เหมาะสม ไมํแยงํพูดขณะที่
คนอื่นยังพดูไมํจบ สังเกตวําผู๎ฟังเข๎าใจ ตามทนัหรือไมํ

3. พูดเหมาะสมกับกาลเทศะเชํน เหมาะกับบุคคล  เวลา  สถานที่  
4. พูดแล๎วให๎ประโยชน๑จึงพดู พดูแล๎วไมํได๎ประโยชน๑ เงียบเสียดีกวํา ดั่งสภุาษิตที่วํา

“พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสยีตําลึงทอง”
5. พูดเมือ่คนฟังพรอ๎มที่จะฟังเทาํนั้น ถา๎คนฟังไมพํร๎อม การพดูก็ไมํได๎ประโยชน๑

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
พูดดีเป็นศรีแก่ตัว 

มีบุตรเศรษฐีสามคน อยากได๎ดอกบัว จึงชวนกนัไปที่สระบัวแหํงหนึง่ซึ่งมีชายจมกูแหวํงเฝ้ารักษา
อยูํ บุตรเศรษฐีคนที่หนึ่งได๎พูดกับชายจมูกแหวงํที่เฝ้าสระบัววํา 
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คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงคุณคําของการพูดจาสุภาพ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
เพลง 

สวัสดี ขอโทษ และขอบคุณ 

เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดี   สวัสดีครับ/สวัสดคีะํ 
เมื่อผิดพลัง้ขออภยัขอโทษที   ขอโทษครับ/ขอโทษคํะ 

เมื่อจากกนัยกมือไหว๎สวัสดี   สวัสดีครับ/สวัสดคีํะ 
เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ   ขอบคุณครับ/ขอบคุณคํะ 

ใบงาน 
สถานการณ์ 

ชายและสิงห๑เจอกันหน๎าโรงเรียน ชายทกัสิงห๑ ๆ ตอบกลับมาดังนี้ 
บทบาทสมมตทิี่ 1 

ชาย “สวัสดีสิงห๑ เป็นไงมั่ง ?” 
สิงห๑ เหลือบตามองหนา๎ ไมํตอบ ทาํทําจะเดินผํานไป 
ชาย “เฮ๎ย เป็นไรหรือเปลํา ?” 
สิงห๑ “อยํายุํงได๎มัย๊ รําคาญ” 

บทบาทสมมตทิี่ 2 
ชาย “สวัสดีสิงห๑ เป็นไงมั่ง ?” 
สิงห๑ “สบายดี นายลํะ ?” 
ชาย “อ๐อ เรากส็บายดี” 
สิงห๑ “กินข๎าวมาหรือยัง ไปกนิด๎วยกันมัย๊ ?” 

ใบงาน 

ให๎กลุํมลกูเสือรํวมกันวิเคราะห๑และหาวิธกีารพดูที่สุภาพในสถานการณ๑ตํอไปนี้ หมูํละ 1 สถานการณ๑ 
(เวลา 20 นาที) พร๎อมแสดงบทบาทสมมติในทีป่ระชุม   (หมูํละ 5 นาที) 

หมูํ 1 รับโทรศัพท๑จากคนไมํรูจ๎ัก 

254 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

“ทํานผู๎เจริญ ธรรมดาผมและหนวดที่โกนแล๎วยงังอกได๎ฉันใดจมูกของทํานคงงอกได๎ฉนันั้น ขอทําน
จงให๎ดอกบัวแกํข๎าพเจ๎าเถิด” 

บุตรเศรษฐีคนที่สองพดูวํา “พืชที่เราหวาํนลงในนายํอมงอกงามขึ้นได๎ฉนัใดจมูกของทาํนคงงอกได๎
ฉันนั้น ขอทาํนจงให๎ดอกบัวแกํข๎าพเจ๎าเถิด” 

ชายจมูกแหวํงไดฟ๎ังบุตรเศรษฐีทั้งสองพดูเอาแตํได๎เชํนนั้นก็โกรธ จึงไมํให๎ดอกบัวบุตรเศรษฐีคนที่
สาม เมื่อเห็นชายจมูกแหวํงโกรธจึงพดูวํา 

“ทั้งสองคนนั้นพูดไมํจริง ธรรมดาจมูกที่แหวํงไปแล๎วจะงอกขึ้นเหมือนผม หนวด และพืชนัน้ไมํได๎ 
ข๎าพเจา๎พูดนี้เป็นความจริง ทาํนจงให๎ดอกบัวแกํข๎าพเจ๎าเถิด” 

ชายจมูกแหวํงไดฟ๎ังบุตรเศรษฐีคนที่สามพดูดังนั้น จึงกลําววํา 
“ทํานเป็นคนพูดจริง พูดถกู ข๎าพเจ๎าชอบใจ ไมเํหมือนสองคนทีพู่ดมากอํนยกยํองข๎าพเจ๎าเกินความ

จริง ข๎าพเจ๎าจะให๎ดอกบัวแกํทําน” 
แล๎วชายจมูกแหวํงกห็ยิบดอกบัวมดัใหญํให๎แกบํุตรเศรษฐีคนที่สาม 

ค๎นจาก http://www.everykid.com/nitan/speak_the_truth.html วันที่29 มิถุนายน 2556 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   “การพูดความจริงยํอมนํามาซึ่งผลตอบแทนที่ดี” 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 12   สัมพันธภาพและการสื่อสาร 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26    การเลือกคู่ครอง เวลา  2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 253 

หมูํ 2 พบคนแปลกหน๎าถามเส๎นทาง 
หมูํ 3 ครูตําหน ิ
หมูํ 4 ขอความชํวยเหลอืจากเพื่อนที่เกงํกวํา 
หมูํ 5 ขอทราบข๎อมูลจากเจ๎าหน๎าที่ธุรการโรงเรียน 

ใบความรู้ 
ถึงบางพูดพดูดีเป็นศรีศักดิ์  
มีคนรกัรสถ๎อยอรํอยจิต 
แม๎นพูดชั่วตัวตายทาํลายมิตร  
จะชอบผิดในมนุษย๑เพราะพูดจาฯ 

สุนทรภู ่
การพูดจาสุภาพ 

การพูดจากนันั้นมีผลตํอสัมพันธภาพอยํางยิ่ง ดังคํากลอนที่วาํ“คารมเป็นตอํ รูปหลํอเป็นรอง” 
การพูดจาอยํางไรที่เรียกวํา “สุภาพ”พึงพิจารณาในหลายประเด็น ดงันี้ 

1. พูดด๎วยความรู๎สกึที่ดีตอํคนที่เราพดูด๎วย การพดูคือการใหค๎วามใสํใจ ความรัก ความปรารถนาดี
การให๎เกียรติยกยํอง คํานึงถึงจิตใจคนฟังเสมอ

2. พูดด๎วยทาํที ถ๎อยคําและน้ําเสียงที่สุภาพมีหางเสียง ให๎เกียรติ มีจังหวะที่เหมาะสม ไมํแยงํพูดขณะที่
คนอื่นยังพดูไมํจบ สังเกตวําผู๎ฟังเข๎าใจ ตามทนัหรือไมํ

3. พูดเหมาะสมกับกาลเทศะเชํน เหมาะกับบุคคล  เวลา  สถานที่  
4. พูดแล๎วให๎ประโยชน๑จึงพดู พดูแล๎วไมํได๎ประโยชน๑ เงียบเสียดีกวํา ดั่งสภุาษิตที่วํา

“พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสยีตําลึงทอง”
5. พูดเมือ่คนฟังพรอ๎มที่จะฟังเทาํนั้น ถา๎คนฟังไมพํร๎อม การพดูก็ไมํได๎ประโยชน๑

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
พูดดีเป็นศรีแก่ตัว 

มีบุตรเศรษฐีสามคน อยากได๎ดอกบัว จึงชวนกนัไปที่สระบัวแหํงหนึง่ซึ่งมีชายจมกูแหวํงเฝ้ารักษา
อยูํ บุตรเศรษฐีคนที่หนึ่งได๎พูดกับชายจมูกแหวงํที่เฝ้าสระบัววํา 
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 253 

หมูํ 2 พบคนแปลกหน๎าถามเส๎นทาง 
หมูํ 3 ครูตําหน ิ
หมูํ 4 ขอความชํวยเหลอืจากเพื่อนที่เกงํกวํา 
หมูํ 5 ขอทราบข๎อมูลจากเจ๎าหน๎าที่ธุรการโรงเรียน 

ใบความรู้ 
ถึงบางพูดพดูดีเป็นศรีศักดิ์  
มีคนรกัรสถ๎อยอรํอยจิต 
แม๎นพูดชั่วตัวตายทาํลายมิตร  
จะชอบผิดในมนุษย๑เพราะพูดจาฯ 

สุนทรภู ่
การพูดจาสุภาพ 

การพูดจากนันั้นมีผลตํอสัมพันธภาพอยํางยิ่ง ดังคํากลอนที่วาํ“คารมเป็นตอํ รูปหลํอเป็นรอง” 
การพูดจาอยํางไรที่เรียกวํา “สุภาพ”พึงพิจารณาในหลายประเด็น ดงันี้ 

1. พูดด๎วยความรู๎สกึที่ดีตอํคนที่เราพดูด๎วย การพดูคือการใหค๎วามใสํใจ ความรัก ความปรารถนาดี
การให๎เกียรติยกยํอง คํานึงถึงจิตใจคนฟังเสมอ

2. พูดด๎วยทาํที ถ๎อยคําและน้ําเสียงที่สุภาพมีหางเสียง ให๎เกียรติ มีจังหวะที่เหมาะสม ไมํแยงํพูดขณะที่
คนอื่นยังพดูไมํจบ สังเกตวําผู๎ฟังเข๎าใจ ตามทนัหรือไมํ

3. พูดเหมาะสมกับกาลเทศะเชํน เหมาะกับบุคคล  เวลา  สถานที่  
4. พูดแล๎วให๎ประโยชน๑จึงพดู พดูแล๎วไมํได๎ประโยชน๑ เงียบเสียดีกวํา ดั่งสภุาษิตที่วํา

“พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสยีตําลึงทอง”
5. พูดเมือ่คนฟังพรอ๎มที่จะฟังเทาํนั้น ถา๎คนฟังไมพํร๎อม การพดูก็ไมํได๎ประโยชน๑

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
พูดดีเป็นศรีแก่ตัว 

มีบุตรเศรษฐีสามคน อยากได๎ดอกบัว จึงชวนกนัไปที่สระบัวแหํงหนึง่ซึ่งมีชายจมกูแหวํงเฝ้ารักษา
อยูํ บุตรเศรษฐีคนที่หนึ่งได๎พูดกับชายจมูกแหวงํที่เฝ้าสระบัววํา 

252 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงคุณคําของการพูดจาสุภาพ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
เพลง 

สวัสดี ขอโทษ และขอบคุณ 

เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดี   สวัสดีครับ/สวัสดคีะํ 
เมื่อผิดพลัง้ขออภยัขอโทษที   ขอโทษครับ/ขอโทษคํะ 

เมื่อจากกนัยกมือไหว๎สวัสดี   สวัสดีครับ/สวัสดคีํะ 
เมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณ   ขอบคุณครับ/ขอบคุณคํะ 

ใบงาน 
สถานการณ์ 

ชายและสิงห๑เจอกันหน๎าโรงเรียน ชายทกัสิงห๑ ๆ ตอบกลับมาดังนี้ 
บทบาทสมมตทิี่ 1 

ชาย “สวัสดีสิงห๑ เป็นไงมั่ง ?” 
สิงห๑ เหลือบตามองหนา๎ ไมํตอบ ทาํทําจะเดินผํานไป 
ชาย “เฮ๎ย เป็นไรหรือเปลํา ?” 
สิงห๑ “อยํายุํงได๎มัย๊ รําคาญ” 

บทบาทสมมตทิี่ 2 
ชาย “สวัสดีสิงห๑ เป็นไงมั่ง ?” 
สิงห๑ “สบายดี นายลํะ ?” 
ชาย “อ๐อ เรากส็บายดี” 
สิงห๑ “กินข๎าวมาหรือยัง ไปกนิด๎วยกันมัย๊ ?” 

ใบงาน 

ให๎กลุํมลกูเสือรํวมกันวิเคราะห๑และหาวิธกีารพดูที่สุภาพในสถานการณ๑ตํอไปนี้ หมูํละ 1 สถานการณ๑ 
(เวลา 20 นาที) พร๎อมแสดงบทบาทสมมติในทีป่ระชุม   (หมูํละ 5 นาที) 

หมูํ 1 รับโทรศัพท๑จากคนไมํรูจ๎ัก 

254 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

“ทํานผู๎เจริญ ธรรมดาผมและหนวดที่โกนแล๎วยงังอกได๎ฉันใดจมูกของทํานคงงอกได๎ฉนันั้น ขอทําน
จงให๎ดอกบัวแกํข๎าพเจ๎าเถิด” 

บุตรเศรษฐีคนที่สองพดูวํา “พืชที่เราหวาํนลงในนายํอมงอกงามขึ้นได๎ฉนัใดจมูกของทาํนคงงอกได๎
ฉันนั้น ขอทาํนจงให๎ดอกบัวแกํข๎าพเจ๎าเถิด” 

ชายจมูกแหวํงไดฟ๎ังบุตรเศรษฐีทั้งสองพดูเอาแตํได๎เชํนนั้นก็โกรธ จึงไมํให๎ดอกบัวบุตรเศรษฐีคนที่
สาม เมื่อเห็นชายจมูกแหวํงโกรธจึงพดูวํา 

“ทั้งสองคนนั้นพูดไมํจริง ธรรมดาจมูกที่แหวํงไปแล๎วจะงอกขึ้นเหมือนผม หนวด และพืชนัน้ไมํได๎ 
ข๎าพเจา๎พูดนี้เป็นความจริง ทาํนจงให๎ดอกบัวแกํข๎าพเจ๎าเถิด” 

ชายจมูกแหวํงไดฟ๎ังบุตรเศรษฐีคนที่สามพดูดังนั้น จึงกลําววํา 
“ทํานเป็นคนพูดจริง พูดถกู ข๎าพเจ๎าชอบใจ ไมเํหมือนสองคนทีพู่ดมากอํนยกยํองข๎าพเจ๎าเกินความ

จริง ข๎าพเจ๎าจะให๎ดอกบัวแกํทําน” 
แล๎วชายจมูกแหวํงกห็ยิบดอกบัวมดัใหญํให๎แกบํุตรเศรษฐีคนที่สาม 

ค๎นจาก http://www.everykid.com/nitan/speak_the_truth.html วันที่29 มิถุนายน 2556 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   “การพูดความจริงยํอมนํามาซึ่งผลตอบแทนที่ดี” 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 12   สัมพันธภาพและการสื่อสาร 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26    การเลือกคู่ครอง เวลา  2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 253 

หมูํ 2 พบคนแปลกหน๎าถามเส๎นทาง 
หมูํ 3 ครูตําหน ิ
หมูํ 4 ขอความชํวยเหลอืจากเพื่อนที่เกงํกวํา 
หมูํ 5 ขอทราบข๎อมูลจากเจ๎าหน๎าที่ธุรการโรงเรียน 

ใบความรู้ 
ถึงบางพูดพดูดีเป็นศรีศักดิ์  
มีคนรกัรสถ๎อยอรํอยจิต 
แม๎นพูดชั่วตัวตายทาํลายมิตร  
จะชอบผิดในมนุษย๑เพราะพูดจาฯ 

สุนทรภู ่
การพูดจาสุภาพ 

การพูดจากนันั้นมีผลตํอสัมพันธภาพอยํางยิ่ง ดังคํากลอนที่วาํ“คารมเป็นตอํ รูปหลํอเป็นรอง” 
การพูดจาอยํางไรที่เรียกวํา “สุภาพ”พึงพิจารณาในหลายประเด็น ดงันี้ 

1. พูดด๎วยความรู๎สกึที่ดีตอํคนที่เราพดูด๎วย การพดูคือการใหค๎วามใสํใจ ความรัก ความปรารถนาดี
การให๎เกียรติยกยํอง คํานึงถึงจิตใจคนฟังเสมอ

2. พูดด๎วยทาํที ถ๎อยคําและน้ําเสียงที่สุภาพมีหางเสียง ให๎เกียรติ มีจังหวะที่เหมาะสม ไมํแยงํพูดขณะที่
คนอื่นยังพดูไมํจบ สังเกตวําผู๎ฟังเข๎าใจ ตามทนัหรือไมํ

3. พูดเหมาะสมกับกาลเทศะเชํน เหมาะกับบุคคล  เวลา  สถานที่  
4. พูดแล๎วให๎ประโยชน๑จึงพดู พดูแล๎วไมํได๎ประโยชน๑ เงียบเสียดีกวํา ดั่งสภุาษิตที่วํา

“พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสยีตําลึงทอง”
5. พูดเมือ่คนฟังพรอ๎มที่จะฟังเทาํนั้น ถา๎คนฟังไมพํร๎อม การพดูก็ไมํได๎ประโยชน๑

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
พูดดีเป็นศรีแก่ตัว 

มีบุตรเศรษฐีสามคน อยากได๎ดอกบัว จึงชวนกนัไปที่สระบัวแหํงหนึง่ซึ่งมีชายจมกูแหวํงเฝ้ารักษา
อยูํ บุตรเศรษฐีคนที่หนึ่งได๎พูดกับชายจมูกแหวงํที่เฝ้าสระบัววํา 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
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ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญในการเลอืกคูํครองที่เหมาะสมได ๎

2. เนื้อหา
หญิงชายมกัใหค๎วามสาํคัญกับคุณสมบัติของคูคํรองที่แตกตาํงกันคือ หญิงจะให๎ความสําคัญกบั

คุณสมบัติที่เป็นคุณคาํภายในตนเป็นอันดับแรกแตํชายมักเลอืกคูํครองโดยมองที่รูปลักษณ๑ภายนอกเป็น
อันดับต๎นๆ การเลอืกคูํครองที่เหมาะสมโดยคาํนึงถึงคุณสมบัติทีด่ีงามจะมีผลตํอการมีชีวิตครอบครัวที่มี
ความสขุและยั่งยืน 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 1 และ 2 
3.3 ใบความรู๎  
3.4 วัสดุประกอบใบงาน ได๎แกํ กระดาษฟลิปชาร๑ท, ปากกาหัวสักหลาด และกระดาษชิ้นเล็กสาํหรับ

ลูกเสือเขียนในการทาํงานกลุํม 2 ครั้ง 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําสนทนาเรื่อง “ลูกเสือต๎องการคบเพื่อนลักษณะใด” โดยไมํตอ๎งสรุป
2) สํารวจความเห็น “เมือ่ลูกเสอืโตเป็นผู๎ใหญํ จะเลือกคูคํรองทีม่ีลักษณะอยํางไร” ตามใบ

กิจกรรม 1 
3) ผู๎กํากับลูกเสอืรวบรวมคําตอบทัง้หมด เขยีนบนกระดาษฟลิปชาร๑ทโดย แยก

ความเหน็ตามเพศ ชาย-หญิง 
4) ลูกเสือจับคูํเพศเดียวกนั ชํวยกันคิดวํา จากคุณสมบัติของคูํครองที่ต๎องการทัง้หมด

บน กระดาษฟลิปชาร๑ท ถ๎าให๎เลือกคุณสมบัติ 1 อยําง ลูกเสอืจะเลือกคุณสมบัตขิ๎อใด 
5) ผู๎กํากับลูกเสอืเขียนคุณสมบัติที่ถกูเลือกแยกตามเพศชาย-หญิง

บนกระดาษฟลิปชาร๑ท 

6) แบํงลูกเสือออกเป็นกลุมํ ๆละ 8 คน โดยคละชายหญิงนั่งลอ๎มวง และใหอ๎ภิปรายตาม
ประเด็นในใบกิจกรรม 2 

7) ผู๎แทนกลุํมรายงาน ผู๎กาํกับลูกเสือนาํอภิปรายเพื่อให๎ได๎ขอ๎สรุปแนวคิดทีค่วรได๎ตามใบ
ความรู ๎

8) ลูกเสือแตํละคนเขียนข๎อความส้ันๆ “คูคํรองในอนาคตของฉัน........................................”
แล๎วแลกกันอํานในกลุมํ 

254 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

“ทํานผู๎เจริญ ธรรมดาผมและหนวดที่โกนแล๎วยงังอกได๎ฉันใดจมูกของทํานคงงอกได๎ฉนันั้น ขอทําน
จงให๎ดอกบัวแกํข๎าพเจ๎าเถิด” 

บุตรเศรษฐีคนที่สองพดูวํา “พืชที่เราหวาํนลงในนายํอมงอกงามขึ้นได๎ฉนัใดจมูกของทาํนคงงอกได๎
ฉันนั้น ขอทาํนจงให๎ดอกบัวแกํข๎าพเจ๎าเถิด” 

ชายจมูกแหวํงไดฟ๎ังบุตรเศรษฐีทั้งสองพดูเอาแตํได๎เชํนนั้นก็โกรธ จึงไมํให๎ดอกบัวบุตรเศรษฐีคนที่
สาม เมื่อเห็นชายจมูกแหวํงโกรธจึงพดูวํา 

“ทั้งสองคนนั้นพูดไมํจริง ธรรมดาจมูกที่แหวํงไปแล๎วจะงอกขึ้นเหมือนผม หนวด และพืชนัน้ไมํได๎ 
ข๎าพเจา๎พูดนี้เป็นความจริง ทาํนจงให๎ดอกบัวแกํข๎าพเจ๎าเถิด” 

ชายจมูกแหวํงไดฟ๎ังบุตรเศรษฐีคนที่สามพดูดังนั้น จึงกลําววํา 
“ทํานเป็นคนพูดจริง พูดถกู ข๎าพเจ๎าชอบใจ ไมเํหมือนสองคนทีพู่ดมากอํนยกยํองข๎าพเจ๎าเกินความ

จริง ข๎าพเจ๎าจะให๎ดอกบัวแกํทําน” 
แล๎วชายจมูกแหวํงกห็ยิบดอกบัวมดัใหญํให๎แกบํุตรเศรษฐีคนที่สาม 

ค๎นจาก http://www.everykid.com/nitan/speak_the_truth.html วันที่29 มิถุนายน 2556 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   “การพูดความจริงยํอมนํามาซึ่งผลตอบแทนที่ดี” 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 12   สัมพันธภาพและการสื่อสาร 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26    การเลือกคู่ครอง เวลา  2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้
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ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญในการเลอืกคูํครองที่เหมาะสมได ๎

2. เนื้อหา
หญิงชายมกัใหค๎วามสาํคัญกับคุณสมบัติของคูคํรองที่แตกตาํงกันคือ หญิงจะให๎ความสําคัญกบั

คุณสมบัติที่เป็นคุณคาํภายในตนเป็นอันดับแรกแตํชายมักเลอืกคูํครองโดยมองที่รูปลักษณ๑ภายนอกเป็น
อันดับต๎นๆ การเลอืกคูํครองที่เหมาะสมโดยคาํนึงถึงคุณสมบัติทีด่ีงามจะมีผลตํอการมีชีวิตครอบครัวที่มี
ความสขุและยั่งยืน 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 1 และ 2 
3.3 ใบความรู๎  
3.4 วัสดุประกอบใบงาน ได๎แกํ กระดาษฟลิปชาร๑ท, ปากกาหัวสักหลาด และกระดาษชิ้นเล็กสาํหรับ

ลูกเสือเขียนในการทาํงานกลุํม 2 ครั้ง 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําสนทนาเรื่อง “ลูกเสือต๎องการคบเพื่อนลักษณะใด” โดยไมํตอ๎งสรุป
2) สํารวจความเห็น “เมือ่ลูกเสอืโตเป็นผู๎ใหญํ จะเลือกคูคํรองทีม่ีลักษณะอยํางไร” ตามใบ

กิจกรรม 1 
3) ผู๎กํากับลูกเสอืรวบรวมคําตอบทัง้หมด เขยีนบนกระดาษฟลิปชาร๑ทโดย แยก

ความเหน็ตามเพศ ชาย-หญิง 
4) ลูกเสือจับคูํเพศเดียวกนั ชํวยกันคิดวํา จากคุณสมบัติของคูํครองที่ต๎องการทัง้หมด

บน กระดาษฟลิปชาร๑ท ถ๎าให๎เลือกคุณสมบัติ 1 อยําง ลูกเสอืจะเลือกคุณสมบัตขิ๎อใด 
5) ผู๎กํากับลูกเสอืเขียนคุณสมบัติที่ถกูเลือกแยกตามเพศชาย-หญิง

บนกระดาษฟลิปชาร๑ท 

6) แบํงลูกเสือออกเป็นกลุมํ ๆละ 8 คน โดยคละชายหญิงนั่งลอ๎มวง และใหอ๎ภิปรายตาม
ประเด็นในใบกิจกรรม 2 

7) ผู๎แทนกลุํมรายงาน ผู๎กาํกับลูกเสือนาํอภิปรายเพื่อให๎ได๎ขอ๎สรุปแนวคิดทีค่วรได๎ตามใบ
ความรู ๎

8) ลูกเสือแตํละคนเขียนข๎อความสัน้ๆ “คูคํรองในอนาคตของฉัน........................................”
แล๎วแลกกันอํานในกลุมํ 

256 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

4.4 ผู๎กํากับเลําเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงความสาํคัญของการเลือกคูํครองโดย

พิจารณาจากคุณสมบัตภิายใน 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26 

เพลง 
ย้ิม 

ยิ้ม ยิม้ กันเถอะนะ ยิ้มแล๎วพาคลายเศร๎า 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
249
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ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญในการเลอืกคูํครองที่เหมาะสมได ๎

2. เนื้อหา
หญิงชายมกัใหค๎วามสาํคัญกับคุณสมบัติของคูคํรองที่แตกตาํงกันคือ หญิงจะให๎ความสําคัญกบั

คุณสมบัติที่เป็นคุณคาํภายในตนเป็นอันดับแรกแตํชายมักเลอืกคูํครองโดยมองที่รูปลักษณ๑ภายนอกเป็น
อันดับต๎นๆ การเลอืกคูํครองที่เหมาะสมโดยคาํนึงถึงคุณสมบัติทีด่ีงามจะมีผลตํอการมีชีวิตครอบครัวที่มี
ความสขุและยั่งยืน 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 1 และ 2 
3.3 ใบความรู๎  
3.4 วัสดุประกอบใบงาน ได๎แกํ กระดาษฟลิปชาร๑ท, ปากกาหัวสักหลาด และกระดาษชิ้นเล็กสาํหรับ

ลูกเสือเขียนในการทาํงานกลุํม 2 ครั้ง 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําสนทนาเรื่อง “ลูกเสือต๎องการคบเพื่อนลักษณะใด” โดยไมํตอ๎งสรุป
2) สํารวจความเห็น “เมือ่ลูกเสอืโตเป็นผู๎ใหญํ จะเลือกคูคํรองทีม่ีลักษณะอยํางไร” ตามใบ

กิจกรรม 1 
3) ผู๎กํากับลูกเสอืรวบรวมคําตอบทัง้หมด เขยีนบนกระดาษฟลิปชาร๑ทโดย แยก

ความเหน็ตามเพศ ชาย-หญิง 
4) ลูกเสือจับคูํเพศเดียวกนั ชํวยกันคิดวํา จากคุณสมบัติของคูํครองที่ต๎องการทัง้หมด

บน กระดาษฟลิปชาร๑ท ถ๎าให๎เลือกคุณสมบัติ 1 อยําง ลูกเสอืจะเลือกคุณสมบัตขิ๎อใด 
5) ผู๎กํากับลูกเสอืเขียนคุณสมบัติที่ถกูเลือกแยกตามเพศชาย-หญิง

บนกระดาษฟลิปชาร๑ท 

6) แบํงลูกเสือออกเป็นกลุมํ ๆละ 8 คน โดยคละชายหญิงนั่งลอ๎มวง และใหอ๎ภิปรายตาม
ประเด็นในใบกิจกรรม 2 

7) ผู๎แทนกลุํมรายงาน ผู๎กาํกับลูกเสือนาํอภิปรายเพื่อให๎ได๎ขอ๎สรุปแนวคิดทีค่วรได๎ตามใบ
ความรู ๎

8) ลูกเสือแตํละคนเขียนข๎อความส้ันๆ “คูคํรองในอนาคตของฉัน........................................”
แล๎วแลกกันอํานในกลุมํ 

254 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

“ทํานผู๎เจริญ ธรรมดาผมและหนวดที่โกนแล๎วยงังอกได๎ฉันใดจมูกของทํานคงงอกได๎ฉนันั้น ขอทําน
จงให๎ดอกบัวแกํข๎าพเจ๎าเถิด” 

บุตรเศรษฐีคนที่สองพดูวํา “พืชที่เราหวาํนลงในนายํอมงอกงามขึ้นได๎ฉนัใดจมูกของทาํนคงงอกได๎
ฉันนั้น ขอทาํนจงให๎ดอกบัวแกํข๎าพเจ๎าเถิด” 

ชายจมูกแหวํงไดฟ๎ังบุตรเศรษฐีทั้งสองพดูเอาแตํได๎เชํนนั้นก็โกรธ จึงไมํให๎ดอกบัวบุตรเศรษฐีคนที่
สาม เมื่อเห็นชายจมูกแหวํงโกรธจึงพดูวํา 

“ทั้งสองคนนั้นพูดไมํจริง ธรรมดาจมูกที่แหวํงไปแล๎วจะงอกขึ้นเหมือนผม หนวด และพืชนัน้ไมํได๎ 
ข๎าพเจา๎พูดนี้เป็นความจริง ทาํนจงให๎ดอกบัวแกํข๎าพเจ๎าเถิด” 

ชายจมูกแหวํงไดฟ๎ังบุตรเศรษฐีคนที่สามพดูดังนั้น จึงกลําววํา 
“ทํานเป็นคนพูดจริง พูดถกู ข๎าพเจ๎าชอบใจ ไมเํหมือนสองคนทีพู่ดมากอํนยกยํองข๎าพเจ๎าเกินความ

จริง ข๎าพเจ๎าจะให๎ดอกบัวแกํทําน” 
แล๎วชายจมูกแหวํงกห็ยิบดอกบัวมดัใหญํให๎แกบํุตรเศรษฐีคนที่สาม 

ค๎นจาก http://www.everykid.com/nitan/speak_the_truth.html วันที่29 มิถุนายน 2556 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   “การพูดความจริงยํอมนํามาซึ่งผลตอบแทนที่ดี” 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยที่ 12   สัมพันธภาพและการสื่อสาร 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26    การเลือกคู่ครอง เวลา  2  ช่ัวโมง 

1.จุดประสงค์การเรียนรู้

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 255 

ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญในการเลอืกคูํครองที่เหมาะสมได ๎

2. เนื้อหา
หญิงชายมกัใหค๎วามสาํคัญกับคุณสมบัติของคูคํรองที่แตกตาํงกันคือ หญิงจะให๎ความสําคัญกบั

คุณสมบัติที่เป็นคุณคาํภายในตนเป็นอันดับแรกแตํชายมักเลอืกคูํครองโดยมองที่รูปลักษณ๑ภายนอกเป็น
อันดับต๎นๆ การเลอืกคูํครองที่เหมาะสมโดยคาํนึงถึงคุณสมบัติทีด่ีงามจะมีผลตํอการมีชีวิตครอบครัวที่มี
ความสขุและยั่งยืน 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบงาน 1 และ 2 
3.3 ใบความรู๎  
3.4 วัสดุประกอบใบงาน ได๎แกํ กระดาษฟลิปชาร๑ท, ปากกาหัวสักหลาด และกระดาษชิ้นเล็กสาํหรับ

ลูกเสือเขียนในการทาํงานกลุํม 2 ครั้ง 
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑ 

4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรยีนรู๎ 

1) ผู๎กํากับลูกเสอืนําสนทนาเรื่อง “ลูกเสือต๎องการคบเพื่อนลักษณะใด” โดยไมํตอ๎งสรุป
2) สํารวจความเห็น “เมือ่ลูกเสอืโตเป็นผู๎ใหญํ จะเลือกคูคํรองทีม่ีลักษณะอยํางไร” ตามใบ

กิจกรรม 1 
3) ผู๎กํากับลูกเสอืรวบรวมคําตอบทัง้หมด เขยีนบนกระดาษฟลิปชาร๑ทโดย แยก

ความเหน็ตามเพศ ชาย-หญิง 
4) ลูกเสือจับคูํเพศเดียวกนั ชํวยกันคิดวํา จากคุณสมบัติของคูํครองที่ต๎องการทัง้หมด

บน กระดาษฟลิปชาร๑ท ถ๎าให๎เลือกคุณสมบัติ 1 อยําง ลูกเสอืจะเลือกคุณสมบัตขิ๎อใด 
5) ผู๎กํากับลูกเสอืเขียนคุณสมบัติที่ถกูเลือกแยกตามเพศชาย-หญิง

บนกระดาษฟลิปชาร๑ท 

6) แบํงลูกเสือออกเป็นกลุมํ ๆละ 8 คน โดยคละชายหญิงนั่งลอ๎มวง และใหอ๎ภิปรายตาม
ประเด็นในใบกิจกรรม 2 

7) ผู๎แทนกลุํมรายงาน ผู๎กาํกับลูกเสือนาํอภิปรายเพื่อให๎ได๎ขอ๎สรุปแนวคิดทีค่วรได๎ตามใบ
ความรู ๎

8) ลูกเสือแตํละคนเขียนข๎อความส้ันๆ “คูคํรองในอนาคตของฉัน........................................”
แล๎วแลกกันอํานในกลุมํ 

256 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

4.4 ผู๎กํากับเลําเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงความสาํคัญของการเลือกคูํครองโดย

พิจารณาจากคุณสมบัตภิายใน 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26 

เพลง 
ย้ิม 

ยิ้ม ยิม้ กันเถอะนะ ยิ้มแล๎วพาคลายเศร๎า 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
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ยิ้มพาให๎คลายเหงา ยิ้มพาเราเพลินใจ 
ยิ้มนั้นพาสขุล้ํา ทําเรื่องยากเป็นงาํย 

ยิ้มใหก๎ันเมือ่ไร  เรื่องร๎ายจะกลายเป็นด ี

ใบงาน 1 

คําแนะนํา  ลูกเสือแตํละคนให๎เลือกคุณสมบัตติํอไปนี้เพยีง 3 ประการที่คิดวําเป็นคุณสมบัตขิองคูคํรองที่
ลูกเสือต๎องการจะเลอืกในอนาคต ( ลูกเสืออาจเขียนคุณสมบัติอื่นๆที่นอกเหนือจากนีก้็ได๎) เขียนลงบน
กระดาษชิ้นเลก็ที่แจกให๎ เขยีน 1 คุณสมบัติตํอ 1 แผํน โดยไมํต๎องเขียนชือ่ แตํให๎เขียนเพศของลูกเสือทีห่ัว
กระดาษคําตอบ  

(เวลา 5 นาที) 
1. หน๎าตาดี 11. ขยัน
2. ฉลาด 12. ทําอาหารเกํง
3. เอื้อเฟือ้ 13. รักเดียวใจเดยีว
4. ฐานะดี 14. สบายใจเมือ่ยูํใกล๎
5. เป็นนักกีฬา 15. มีความรับผิดชอบ
6. รักครอบครัว 16. พูดเกํง
7. ซื่อสัตย๑ 17. แตํงกายดี
8. ใจเย็น 18. รูปรํางสมสํวน
9. สุขภาพดี 19. เรียนเกํง
10. มีเสนํห๑ 20. ประหยัด

ใบงาน 2 
คําแนะนํา  ลูกเสืออภิปรายกลุมํ ตามประเดน็ที่ได๎รับมอบหมาย (เวลา 15 นาที) เมือ่ไดข๎๎อสรปุแล๎ว 
สํงตัวแทนรายงาน 
กลุ่มที่ 1-2 
1. คุณสมบัติของคูํครองในอนาคต(ในกระดาษฟลปิชาร๑ท) ที่ลูกเสือชายและหญิงเลือกในครั้งแรก

ลูกเสือเหน็วํา มีความแตกตํางกนัหรือไม ํและแตกตํางกันอยาํงไร

256 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

4.4 ผู๎กํากับเลําเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงความสาํคัญของการเลือกคูํครองโดย

พิจารณาจากคุณสมบัตภิายใน 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26 

เพลง 
ย้ิม 

ยิ้ม ยิม้ กันเถอะนะ ยิ้มแล๎วพาคลายเศร๎า 

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 257 

ยิ้มพาให๎คลายเหงา ยิ้มพาเราเพลินใจ 
ยิ้มนั้นพาสขุล้ํา ทําเรื่องยากเป็นงาํย 

ยิ้มใหก๎ันเมือ่ไร  เรื่องร๎ายจะกลายเป็นด ี

ใบงาน 1 

คําแนะนํา  ลูกเสือแตํละคนให๎เลือกคุณสมบัตติํอไปนี้เพยีง 3 ประการที่คิดวําเป็นคุณสมบัตขิองคูคํรองที่
ลูกเสือต๎องการจะเลอืกในอนาคต ( ลูกเสืออาจเขียนคุณสมบัติอื่นๆที่นอกเหนือจากนีก้็ได๎) เขียนลงบน
กระดาษชิ้นเลก็ที่แจกให๎ เขยีน 1 คุณสมบัติตํอ 1 แผํน โดยไมํต๎องเขียนชือ่ แตํให๎เขียนเพศของลูกเสือทีห่ัว
กระดาษคําตอบ  

(เวลา 5 นาที) 
1. หน๎าตาดี 11. ขยัน
2. ฉลาด 12. ทําอาหารเกํง
3. เอื้อเฟือ้ 13. รักเดียวใจเดยีว
4. ฐานะดี 14. สบายใจเมือ่ยูํใกล๎
5. เป็นนักกีฬา 15. มีความรับผิดชอบ
6. รักครอบครัว 16. พูดเกํง
7. ซื่อสัตย๑ 17. แตํงกายดี
8. ใจเย็น 18. รูปรํางสมสํวน
9. สุขภาพดี 19. เรียนเกํง
10. มีเสนํห๑ 20. ประหยัด

ใบงาน 2 
คําแนะนํา  ลูกเสืออภิปรายกลุมํ ตามประเดน็ที่ได๎รับมอบหมาย (เวลา 15 นาที) เมือ่ไดข๎๎อสรปุแล๎ว 
สํงตัวแทนรายงาน 
กลุ่มที่ 1-2 
1. คุณสมบัติของคูํครองในอนาคต(ในกระดาษฟลปิชาร๑ท) ที่ลูกเสือชายและหญิงเลือกในครั้งแรก

ลูกเสือเหน็วํา มีความแตกตํางกนัหรือไม ํและแตกตํางกันอยาํงไร

258 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

2. ในอนาคต ถ๎าตอ๎งเลือกคูคํรองจริงๆ ทําอยํางไรจึงจะแนํใจวํา จะไดค๎ูํครองที่มคีุณสมบัติตรง
ตามที่เราตอ๎งการ ไมํเปลี่ยนแปลงเมื่อมาอยูํเปน็ครอบครัวเดยีวกัน

กลุ่มที่ 3-4 
1. เมื่อจะต๎องเลือกคุณสมบัติเพยีง 1 อยําง ลูกเสอืคิดวําคุณสมบัติที่ลูกเสือชายกับลูกเสอืหญิง

เลือกในครั้งที่สองมคีวามแตกตาํงกันหรือไมํ และแตกตํางกันอยํางไร
2. ถ๎าจะต๎องเลือกคูคํรองจริงๆในอนาคต ทําอยํางไรจึงจะแนํใจวํา จะได๎คูคํรองทีม่ีคุณสมบัติตรง

ตามที่เราตอ๎งการ ไมํเปลี่ยนแปลงเมื่อมาอยูํเปน็ครอบครัวเดยีวกัน

ใบความรู้ 
 แนวคิดที่ควรได ้

ประเด็นอภิปราย แนวคิดที่ควรได ้

1. คุณสมบัติของคูํครองในอนาคต (ใน
กระดาษฟลิปชาร๑ท) ที่ลกูเสือชายและหญิง
เลือกในครั้งแรก ลูกเสือเห็นวํา มีความ
แตกตํางกันหรือไมํ และแตกตํางกันอยํางไร 

- จะเห็นวําชาย-หญิงใหค๎วามสาํคัญกับ
คุณสมบัติของคูํครองที่ตํางกัน 

- หญิงมักให๎ความสําคัญกับคุณสมบัติที่
เปน็คุณคําภายในตนเป็นอันดับแรกๆ 

- ชายมักเลอืกคูํโดยมองที่รูปลักษณ๑
ภายนอกเป็นอันดับแรกๆ 

2. เมื่อจะต๎องเลอืกคุณสมบัติเพียง 1 อยําง
ลูกเสือคิดวําคุณสมบัติที่ลูกเสอืชายกับลูกเสือ
หญิงเลือกในครั้งทีส่องมีความแตกตํางกัน
หรือไมํ และแตกตํางกนัอยาํงไร 

 เมื่อให๎เลือกคุณสมบัติประการเดียว ทั้งชาย
และหญิงมักมีความเห็นทไีมํตาํงกัน เนื่องจาก
จริงๆแล๎ว การเลือกคูคํรองเป็นเรือ่งคุณความดี
ของคนมากกวํารูปลักษณ๑ภายนอก 

3. ถ๎าจะต๎องเลือกคูํครองจริงๆในอนาคต ทํา
อยํางไรจึงจะแนํใจวํา จะได๎คูคํรองทีม่ี
คุณสมบัติตรงตามที่เราต๎องการ ไมํ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมาอยูํเป็น ครอบครัวเดียวกนั 

การเลือกคูํครองควรใช๎เวลาศึกษากันให๎ถํอง
แท๎กํอน และควรเตรียมตัวใหม๎ีความพร๎อมทุก
อยําง เพื่อป้องกันไมํให๎เกิดปัญหามาภายหลัง 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

คู่แท้ 

   ครั้งหนึ่งนานมาแล๎ว …มีครูกับลกูศิษย๑นั่งอยูใํต๎ต๎นไม๎ใหญํ ซึ่งใกล๎กับสนามหญ๎าอนักว๎างใหญํ ทันใดนัน้ 
ลูกศิษย๑คนหนึ่งก็ถามขึน้มาวาํ 
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ยิ้มพาให๎คลายเหงา ยิ้มพาเราเพลินใจ 
ยิ้มนั้นพาสขุล้ํา ทําเรื่องยากเป็นงาํย 

ยิ้มใหก๎ันเมือ่ไร  เรื่องร๎ายจะกลายเป็นด ี

ใบงาน 1 

คําแนะนํา  ลูกเสือแตํละคนให๎เลือกคุณสมบัตติํอไปนี้เพยีง 3 ประการที่คิดวําเป็นคุณสมบัตขิองคูคํรองที่
ลูกเสือต๎องการจะเลอืกในอนาคต ( ลูกเสืออาจเขียนคุณสมบัติอื่นๆที่นอกเหนือจากนีก้็ได๎) เขียนลงบน
กระดาษชิ้นเลก็ที่แจกให๎ เขยีน 1 คุณสมบัติตํอ 1 แผํน โดยไมํต๎องเขียนชือ่ แตํให๎เขียนเพศของลูกเสือทีห่ัว
กระดาษคําตอบ  

(เวลา 5 นาที) 
1. หน๎าตาดี 11. ขยัน
2. ฉลาด 12. ทําอาหารเกํง
3. เอื้อเฟือ้ 13. รักเดียวใจเดยีว
4. ฐานะดี 14. สบายใจเมือ่ยูํใกล๎
5. เป็นนักกีฬา 15. มีความรับผิดชอบ
6. รักครอบครัว 16. พูดเกํง
7. ซื่อสัตย๑ 17. แตํงกายดี
8. ใจเย็น 18. รูปรํางสมสํวน
9. สุขภาพดี 19. เรียนเกํง
10. มีเสนํห๑ 20. ประหยัด

ใบงาน 2 
คําแนะนํา  ลูกเสืออภิปรายกลุมํ ตามประเดน็ที่ได๎รับมอบหมาย (เวลา 15 นาที) เมือ่ไดข๎๎อสรปุแล๎ว 
สํงตัวแทนรายงาน 
กลุ่มที่ 1-2 
1. คุณสมบัติของคูํครองในอนาคต(ในกระดาษฟลปิชาร๑ท) ที่ลูกเสือชายและหญิงเลือกในครั้งแรก

ลูกเสือเหน็วํา มีความแตกตํางกนัหรือไม ํและแตกตํางกันอยาํงไร

256 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

4.4 ผู๎กํากับเลําเรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน๑ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรํวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคดิสร๎างสรรค๑ ตระหนักถึงความสาํคัญของการเลือกคูํครองโดย

พิจารณาจากคุณสมบัตภิายใน 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26 

เพลง 
ย้ิม 

ยิ้ม ยิม้ กันเถอะนะ ยิ้มแล๎วพาคลายเศร๎า 
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ยิ้มพาให๎คลายเหงา ยิ้มพาเราเพลินใจ 
ยิ้มนั้นพาสขุล้ํา ทําเรื่องยากเป็นงาํย 

ยิ้มใหก๎ันเมือ่ไร  เรื่องร๎ายจะกลายเป็นด ี

ใบงาน 1 

คําแนะนํา  ลูกเสือแตํละคนให๎เลือกคุณสมบัตติํอไปนี้เพยีง 3 ประการที่คิดวําเป็นคุณสมบัตขิองคูคํรองที่
ลูกเสือต๎องการจะเลอืกในอนาคต ( ลูกเสืออาจเขียนคุณสมบัติอื่นๆที่นอกเหนือจากนีก้็ได๎) เขียนลงบน
กระดาษชิ้นเลก็ที่แจกให๎ เขยีน 1 คุณสมบัติตํอ 1 แผํน โดยไมํต๎องเขียนชือ่ แตํให๎เขียนเพศของลูกเสือทีห่ัว
กระดาษคําตอบ  

(เวลา 5 นาที) 
1. หน๎าตาดี 11. ขยัน
2. ฉลาด 12. ทําอาหารเกํง
3. เอื้อเฟือ้ 13. รักเดียวใจเดยีว
4. ฐานะดี 14. สบายใจเมือ่ยูํใกล๎
5. เป็นนักกีฬา 15. มีความรับผิดชอบ
6. รักครอบครัว 16. พูดเกํง
7. ซื่อสัตย๑ 17. แตํงกายดี
8. ใจเย็น 18. รูปรํางสมสํวน
9. สุขภาพดี 19. เรียนเกํง
10. มีเสนํห๑ 20. ประหยัด

ใบงาน 2 
คําแนะนํา  ลูกเสืออภิปรายกลุมํ ตามประเดน็ที่ได๎รับมอบหมาย (เวลา 15 นาที) เมือ่ไดข๎๎อสรปุแล๎ว 
สํงตัวแทนรายงาน 
กลุ่มที่ 1-2 
1. คุณสมบัติของคูํครองในอนาคต(ในกระดาษฟลปิชาร๑ท) ที่ลูกเสือชายและหญิงเลือกในครั้งแรก

ลูกเสือเหน็วํา มีความแตกตํางกนัหรือไม ํและแตกตํางกันอยาํงไร

258 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

2. ในอนาคต ถ๎าตอ๎งเลือกคูคํรองจริงๆ ทําอยํางไรจึงจะแนํใจวํา จะไดค๎ูํครองที่มคีุณสมบัติตรง
ตามที่เราตอ๎งการ ไมํเปลี่ยนแปลงเมื่อมาอยูํเปน็ครอบครัวเดยีวกัน

กลุ่มที่ 3-4 
1. เมื่อจะต๎องเลือกคุณสมบัติเพยีง 1 อยําง ลูกเสอืคิดวําคุณสมบัติที่ลูกเสือชายกับลูกเสอืหญิง

เลือกในครั้งที่สองมคีวามแตกตาํงกันหรือไมํ และแตกตํางกันอยํางไร
2. ถ๎าจะต๎องเลือกคูคํรองจริงๆในอนาคต ทําอยํางไรจึงจะแนํใจวํา จะได๎คูคํรองทีม่ีคุณสมบัติตรง

ตามที่เราตอ๎งการ ไมํเปลี่ยนแปลงเมื่อมาอยูํเปน็ครอบครัวเดยีวกัน

ใบความรู้ 
 แนวคิดที่ควรได ้

ประเด็นอภิปราย แนวคิดที่ควรได ้

1. คุณสมบัติของคูํครองในอนาคต (ใน
กระดาษฟลิปชาร๑ท) ที่ลกูเสือชายและหญิง
เลือกในครั้งแรก ลูกเสือเห็นวํา มีความ
แตกตํางกันหรือไมํ และแตกตํางกันอยํางไร 

- จะเห็นวําชาย-หญิงใหค๎วามสาํคัญกับ
คุณสมบัติของคูํครองที่ตํางกัน 

- หญิงมักให๎ความสําคัญกับคุณสมบัติที่
เปน็คุณคําภายในตนเป็นอันดับแรกๆ 

- ชายมักเลอืกคูํโดยมองที่รูปลักษณ๑
ภายนอกเป็นอันดับแรกๆ 

2. เมื่อจะต๎องเลอืกคุณสมบัติเพียง 1 อยําง
ลูกเสือคิดวําคุณสมบัติที่ลูกเสอืชายกับลูกเสือ
หญิงเลือกในครั้งทีส่องมีความแตกตํางกัน
หรือไมํ และแตกตํางกนัอยาํงไร 

 เมื่อให๎เลือกคุณสมบัติประการเดียว ทั้งชาย
และหญิงมักมีความเห็นทไีมํตาํงกัน เนื่องจาก
จริงๆแล๎ว การเลือกคูคํรองเป็นเรือ่งคุณความดี
ของคนมากกวํารูปลักษณ๑ภายนอก 

3. ถ๎าจะต๎องเลือกคูํครองจริงๆในอนาคต ทํา
อยํางไรจึงจะแนํใจวํา จะได๎คูคํรองทีม่ี
คุณสมบัติตรงตามที่เราต๎องการ ไมํ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมาอยูํเป็น ครอบครัวเดียวกนั 

การเลือกคูํครองควรใช๎เวลาศึกษากันให๎ถํอง
แท๎กํอน และควรเตรียมตัวใหม๎ีความพร๎อมทุก
อยําง เพื่อป้องกันไมํให๎เกิดปัญหามาภายหลัง 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

คู่แท้ 

   ครั้งหนึ่งนานมาแล๎ว …มีครูกับลกูศิษย๑นั่งอยูใํต๎ต๎นไม๎ใหญํ ซึ่งใกล๎กับสนามหญ๎าอนักว๎างใหญํ ทันใดนัน้ 
ลูกศิษย๑คนหนึ่งก็ถามขึน้มาวาํ 

ทีไ่มต่่างกนั



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 259 

   ลูกศิษย๑ : อาจารย๑ครับ ผมสงสัยจงัเลยวํา เราจะหาคูํแท๎เราเจอไดไ๎งครับ อาจารย๑บอกผมหนํอยได๎ไหม
ครับ? 
   อาจารย๑ : งัน้ เธอลองมองไปทางนั้นนะ ตรงนั้นนํะ มีหญ๎าเยอะแยะ เธอลองเดิน ไปหาหญ๎าต๎นที่สวยที่สดุ 
แล๎วเด็ดมาใหค๎รูสิ ตน๎เดียวเทาํนั้นนะ แตํวํา เวลาเธอเดนิเนี่ย เธอต๎องเดินไป ข๎างหนา๎อยาํงเดยีวนะ ห๎าม
เดินถอยหลัง เขา๎ใจไหม 
   ลูกศิษย๑ : ได๎เลยครับ อาจารย๑รอสักครูํนะครบั (วําแล๎ว ก็วิ่งตรงไปยังสนามหญ๎า) หลังจากนัน้ไมํนาน… 
   ลูกศิษย๑ :ผมกลับมาแล๎วครับอาจารย๑ 
   อาจารย๑ : ทาํไมครูไมํเห็นตน๎หญ๎าสวยๆ ในมือเธอเลยหละ 
   ลูกศิษย๑ : ตอนที่ผมเดินไปแล๎วผมเจอต๎นหญา๎สวย ๆ ผมก็กค็ิดวําเดี๋ยวกค็งเจอต๎นที่สวยกวาํนี้ ดังนั้นผมก็
เลยไมํเด็ดมนั แล๎วผมก็เดนิไปเรื่อย รู๎ตัวอีกที มันก็สดุสนามหญา๎แล๎ว ครับ จะเดนิกลับกไ็มไํด๎ เพราะ
อาจารย๑สั่งห๎ามไว ๎

อาจารย๑ : นั่นแหละ คือสิง่ที่จะเกดิขึน้ในชีวิตจรงิ ต๎นหญ๎า ก็คอื คนที่อยูํรอบ ๆ ตัวเธอ ตน๎หญา๎ที่
สวยงาม ก็คอื คนที่เธอชอบ สํวนทุํงหญ๎า ก็คอื เวลา เวลาที่เธอจะหาคูํแท๎ อยํามัวแตํเปรียบเทยีบ แล๎วคิดวํา 
คงจะมีทีด่ีกวํานี้ เพราะถา๎มัวแตํ เปรียบเทียบ เธอจะเสียเวลาไปโดยเปลําประโยชน๑ อยําลมืวํา… "เวลาไมํ
เคยยอ๎นกลับ" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ควรตัดสินใจในสิ่งที่ต๎องการกํอนทีจ่ะสายเกินไป 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. 2-3) 

หน่วยที่ 13  ประเมินผล  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 27  การประเมินผล เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้

258 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

2. ในอนาคต ถ๎าตอ๎งเลือกคูคํรองจริงๆ ทําอยํางไรจึงจะแนํใจวํา จะไดค๎ูํครองที่มคีุณสมบัติตรง
ตามที่เราตอ๎งการ ไมํเปลี่ยนแปลงเมื่อมาอยูํเปน็ครอบครัวเดยีวกัน

กลุ่มที่ 3-4 
1. เมื่อจะต๎องเลือกคุณสมบัติเพยีง 1 อยําง ลูกเสอืคิดวําคุณสมบัติที่ลูกเสือชายกับลูกเสอืหญิง

เลือกในครั้งที่สองมคีวามแตกตาํงกันหรือไมํ และแตกตํางกันอยํางไร
2. ถ๎าจะต๎องเลือกคูคํรองจริงๆในอนาคต ทําอยํางไรจึงจะแนํใจวํา จะได๎คูคํรองทีม่ีคุณสมบัติตรง

ตามที่เราตอ๎งการ ไมํเปลี่ยนแปลงเมื่อมาอยูํเปน็ครอบครัวเดยีวกัน

ใบความรู้ 
 แนวคิดที่ควรได ้

ประเด็นอภิปราย แนวคิดที่ควรได ้

1. คุณสมบัติของคูํครองในอนาคต (ใน
กระดาษฟลิปชาร๑ท) ที่ลกูเสือชายและหญิง
เลือกในครั้งแรก ลูกเสือเห็นวํา มีความ
แตกตํางกันหรือไมํ และแตกตํางกันอยํางไร 

- จะเห็นวําชาย-หญิงใหค๎วามสาํคัญกับ
คุณสมบัติของคูํครองที่ตํางกัน 

- หญิงมักให๎ความสําคัญกับคุณสมบัติที่
เปน็คุณคําภายในตนเป็นอันดับแรกๆ 

- ชายมักเลอืกคูํโดยมองที่รูปลักษณ๑
ภายนอกเป็นอันดับแรกๆ 

2. เมื่อจะต๎องเลอืกคุณสมบัติเพียง 1 อยําง
ลูกเสือคิดวําคุณสมบัติที่ลูกเสอืชายกับลูกเสือ
หญิงเลือกในครั้งทีส่องมีความแตกตํางกัน
หรือไมํ และแตกตํางกนัอยาํงไร 

 เมื่อให๎เลือกคุณสมบัติประการเดียว ทั้งชาย
และหญิงมักมีความเห็นทไีมํตาํงกัน เนื่องจาก
จริงๆแล๎ว การเลือกคูคํรองเป็นเรือ่งคุณความดี
ของคนมากกวํารูปลักษณ๑ภายนอก 

3. ถ๎าจะต๎องเลือกคูํครองจริงๆในอนาคต ทํา
อยํางไรจึงจะแนํใจวํา จะได๎คูคํรองทีม่ี
คุณสมบัติตรงตามที่เราต๎องการ ไมํ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมาอยูํเป็น ครอบครัวเดียวกนั 

การเลือกคูํครองควรใช๎เวลาศึกษากันให๎ถํอง
แท๎กํอน และควรเตรียมตัวใหม๎ีความพร๎อมทุก
อยําง เพื่อป้องกันไมํให๎เกิดปัญหามาภายหลัง 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

คู่แท้ 

   ครั้งหนึ่งนานมาแล๎ว …มีครูกับลกูศิษย๑นั่งอยูใํต๎ต๎นไม๎ใหญํ ซึ่งใกล๎กับสนามหญ๎าอนักว๎างใหญํ ทันใดนัน้ 
ลูกศิษย๑คนหนึ่งก็ถามขึน้มาวาํ 

เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน์

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 259 

   ลูกศิษย๑ : อาจารย๑ครับ ผมสงสัยจงัเลยวํา เราจะหาคูํแท๎เราเจอไดไ๎งครับ อาจารย๑บอกผมหนํอยได๎ไหม
ครับ? 
   อาจารย๑ : งัน้ เธอลองมองไปทางนั้นนะ ตรงนั้นนํะ มีหญ๎าเยอะแยะ เธอลองเดิน ไปหาหญ๎าต๎นที่สวยที่สดุ 
แล๎วเด็ดมาใหค๎รูสิ ตน๎เดียวเทาํนั้นนะ แตํวํา เวลาเธอเดนิเนี่ย เธอต๎องเดินไป ข๎างหนา๎อยาํงเดยีวนะ ห๎าม
เดินถอยหลัง เขา๎ใจไหม 
   ลูกศิษย๑ : ได๎เลยครับ อาจารย๑รอสักครูํนะครบั (วําแล๎ว ก็วิ่งตรงไปยังสนามหญ๎า) หลังจากนัน้ไมํนาน… 
   ลูกศิษย๑ :ผมกลับมาแล๎วครับอาจารย๑ 
   อาจารย๑ : ทาํไมครูไมํเห็นตน๎หญ๎าสวยๆ ในมือเธอเลยหละ 
   ลูกศิษย๑ : ตอนที่ผมเดินไปแล๎วผมเจอต๎นหญา๎สวย ๆ ผมก็กค็ิดวําเดี๋ยวกค็งเจอต๎นที่สวยกวาํนี้ ดังนั้นผมก็
เลยไมํเด็ดมนั แล๎วผมก็เดนิไปเรื่อย รู๎ตัวอีกที มันก็สดุสนามหญา๎แล๎ว ครับ จะเดนิกลับกไ็มไํด๎ เพราะ
อาจารย๑สั่งห๎ามไว ๎

อาจารย๑ : นั่นแหละ คือสิง่ที่จะเกดิขึน้ในชีวิตจรงิ ต๎นหญ๎า ก็คอื คนที่อยูํรอบ ๆ ตัวเธอ ตน๎หญา๎ที่
สวยงาม ก็คอื คนที่เธอชอบ สํวนทุํงหญ๎า ก็คอื เวลา เวลาที่เธอจะหาคูํแท๎ อยํามัวแตํเปรียบเทยีบ แล๎วคิดวํา 
คงจะมีทีด่ีกวํานี้ เพราะถา๎มัวแตํ เปรียบเทียบ เธอจะเสียเวลาไปโดยเปลําประโยชน๑ อยําลมืวํา… "เวลาไมํ
เคยยอ๎นกลับ" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ควรตัดสินใจในสิ่งที่ต๎องการกํอนทีจ่ะสายเกินไป 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. 2-3) 

หน่วยที่ 13  ประเมินผล  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 27  การประเมินผล เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้

260 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

1.1 เพื่อให๎ลูกเสือเขา๎ใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผําน ไมํผํานกจิกรรม 
1.2 เพื่อให๎ลูกเสือสามารถรับการประเมนิพฤตกิรรมทักษะชีวิตที่ลกูเสือได๎รับการพัฒนา 
1.3 เพื่อเตรียมความพร๎อมรับการประเมินตามวิธีการของผูก๎ํากับกองลกูเสือ 

2. เนื้อหา
2.1 เกณฑ๑การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
2.2 การประเมนิพฤติกรรมทักษะชีวิต 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสอืและจบการศึกษา 
3.2 การประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมูํลูกเสือ 
3.3 ใบความรู๎ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู๎กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู๎ตามทีห่ลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพือ่ตดัสินการจบการศึกษา 
4.2 ผู๎กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลกูเสือที่ได๎รับการเสรมิสร๎างทกัษะชีวิตผํานกจิกรรม

ลูกเสือ 
4.3 ลูกเสือประเมินความพรอ๎มของตนเองเพื่อรบัการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองในสํวนที่ไมํ

มั่นใจ 
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดขอ๎ตกลงรวํมกันถึงชํวงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผู๎กํากับลูกเสือนัดหมายและดาํเนินการประเมิน 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสอื 
5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพรอ๎มของลกูเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27 

1. การประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551

Flow Char กระบวนการประเมินผลลูกเสือ 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม 
ลูกเสือเสรมิสร้างทกัษะชีวิต 
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   ลูกศิษย๑ : อาจารย๑ครับ ผมสงสัยจงัเลยวํา เราจะหาคูํแท๎เราเจอไดไ๎งครับ อาจารย๑บอกผมหนํอยได๎ไหม
ครับ? 
   อาจารย๑ : งัน้ เธอลองมองไปทางนั้นนะ ตรงนั้นนํะ มีหญ๎าเยอะแยะ เธอลองเดิน ไปหาหญ๎าต๎นที่สวยที่สดุ 
แล๎วเด็ดมาใหค๎รูสิ ตน๎เดียวเทาํนั้นนะ แตํวํา เวลาเธอเดนิเนี่ย เธอต๎องเดินไป ข๎างหนา๎อยาํงเดยีวนะ ห๎าม
เดินถอยหลัง เขา๎ใจไหม 
   ลูกศิษย๑ : ได๎เลยครับ อาจารย๑รอสักครูํนะครบั (วําแล๎ว ก็วิ่งตรงไปยังสนามหญ๎า) หลังจากนัน้ไมํนาน… 
   ลูกศิษย๑ :ผมกลับมาแล๎วครับอาจารย๑ 
   อาจารย๑ : ทาํไมครูไมํเห็นตน๎หญ๎าสวยๆ ในมือเธอเลยหละ 
   ลูกศิษย๑ : ตอนที่ผมเดินไปแล๎วผมเจอต๎นหญา๎สวย ๆ ผมก็กค็ิดวําเดี๋ยวกค็งเจอต๎นที่สวยกวาํนี้ ดังนั้นผมก็
เลยไมํเด็ดมนั แล๎วผมก็เดนิไปเรื่อย รู๎ตัวอีกที มันก็สดุสนามหญา๎แล๎ว ครับ จะเดนิกลับกไ็มไํด๎ เพราะ
อาจารย๑สั่งห๎ามไว ๎

อาจารย๑ : นั่นแหละ คือสิง่ที่จะเกดิขึน้ในชีวิตจรงิ ต๎นหญ๎า ก็คอื คนที่อยูํรอบ ๆ ตัวเธอ ตน๎หญา๎ที่
สวยงาม ก็คอื คนที่เธอชอบ สํวนทุํงหญ๎า ก็คอื เวลา เวลาที่เธอจะหาคูํแท๎ อยํามัวแตํเปรียบเทยีบ แล๎วคิดวํา 
คงจะมีทีด่ีกวํานี้ เพราะถา๎มัวแตํ เปรียบเทียบ เธอจะเสียเวลาไปโดยเปลําประโยชน๑ อยําลมืวํา… "เวลาไมํ
เคยยอ๎นกลับ" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ควรตัดสินใจในสิ่งที่ต๎องการกํอนทีจ่ะสายเกินไป 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. 2-3) 

หน่วยที่ 13  ประเมินผล  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 27  การประเมินผล เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้

258 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

2. ในอนาคต ถ๎าตอ๎งเลือกคูคํรองจริงๆ ทําอยํางไรจึงจะแนํใจวํา จะไดค๎ูํครองที่มคีุณสมบัติตรง
ตามที่เราตอ๎งการ ไมํเปลี่ยนแปลงเมื่อมาอยูํเปน็ครอบครัวเดยีวกัน

กลุ่มที่ 3-4 
1. เมื่อจะต๎องเลือกคุณสมบัติเพยีง 1 อยําง ลูกเสอืคิดวําคุณสมบัติที่ลูกเสือชายกับลูกเสอืหญิง

เลือกในครั้งที่สองมคีวามแตกตาํงกันหรือไมํ และแตกตํางกันอยํางไร
2. ถ๎าจะต๎องเลือกคูคํรองจริงๆในอนาคต ทําอยํางไรจึงจะแนํใจวํา จะได๎คูคํรองทีม่ีคุณสมบัติตรง

ตามที่เราตอ๎งการ ไมํเปลี่ยนแปลงเมื่อมาอยูํเปน็ครอบครัวเดยีวกัน

ใบความรู้ 
 แนวคิดที่ควรได ้

ประเด็นอภิปราย แนวคิดที่ควรได ้

1. คุณสมบัติของคูํครองในอนาคต (ใน
กระดาษฟลิปชาร๑ท) ที่ลกูเสือชายและหญิง
เลือกในครั้งแรก ลูกเสือเห็นวํา มีความ
แตกตํางกันหรือไมํ และแตกตํางกันอยํางไร 

- จะเห็นวําชาย-หญิงใหค๎วามสาํคัญกับ
คุณสมบัติของคูํครองที่ตํางกัน 

- หญิงมักให๎ความสําคัญกับคุณสมบัติที่
เปน็คุณคําภายในตนเป็นอันดับแรกๆ 

- ชายมักเลอืกคูํโดยมองที่รูปลักษณ๑
ภายนอกเป็นอันดับแรกๆ 

2. เมื่อจะต๎องเลอืกคุณสมบัติเพียง 1 อยําง
ลูกเสือคิดวําคุณสมบัติที่ลูกเสอืชายกับลูกเสือ
หญิงเลือกในครั้งทีส่องมีความแตกตํางกัน
หรือไมํ และแตกตํางกนัอยาํงไร 

 เมื่อให๎เลือกคุณสมบัติประการเดียว ทั้งชาย
และหญิงมักมีความเห็นทไีมํตาํงกัน เนื่องจาก
จริงๆแล๎ว การเลือกคูคํรองเป็นเรือ่งคุณความดี
ของคนมากกวํารูปลักษณ๑ภายนอก 

3. ถ๎าจะต๎องเลือกคูํครองจริงๆในอนาคต ทํา
อยํางไรจึงจะแนํใจวํา จะได๎คูคํรองทีม่ี
คุณสมบัติตรงตามที่เราต๎องการ ไมํ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมาอยูํเป็น ครอบครัวเดียวกนั 

การเลือกคูํครองควรใช๎เวลาศึกษากันให๎ถํอง
แท๎กํอน และควรเตรียมตัวใหม๎ีความพร๎อมทุก
อยําง เพื่อป้องกันไมํให๎เกิดปัญหามาภายหลัง 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

คู่แท้ 

   ครั้งหนึ่งนานมาแล๎ว …มีครูกับลกูศิษย๑นั่งอยูใํต๎ต๎นไม๎ใหญํ ซึ่งใกล๎กับสนามหญ๎าอนักว๎างใหญํ ทันใดนัน้ 
ลูกศิษย๑คนหนึ่งก็ถามขึน้มาวาํ 
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   ลูกศิษย๑ : อาจารย๑ครับ ผมสงสัยจงัเลยวํา เราจะหาคูํแท๎เราเจอไดไ๎งครับ อาจารย๑บอกผมหนํอยได๎ไหม
ครับ? 
   อาจารย๑ : งัน้ เธอลองมองไปทางนั้นนะ ตรงนั้นนํะ มีหญ๎าเยอะแยะ เธอลองเดิน ไปหาหญ๎าต๎นที่สวยที่สดุ 
แล๎วเด็ดมาใหค๎รูสิ ตน๎เดียวเทาํนั้นนะ แตํวํา เวลาเธอเดนิเนี่ย เธอต๎องเดินไป ข๎างหนา๎อยาํงเดยีวนะ ห๎าม
เดินถอยหลัง เขา๎ใจไหม 
   ลูกศิษย๑ : ได๎เลยครับ อาจารย๑รอสักครูํนะครบั (วําแล๎ว ก็วิ่งตรงไปยังสนามหญ๎า) หลังจากนัน้ไมํนาน… 
   ลูกศิษย๑ :ผมกลับมาแล๎วครับอาจารย๑ 
   อาจารย๑ : ทาํไมครูไมํเห็นตน๎หญ๎าสวยๆ ในมือเธอเลยหละ 
   ลูกศิษย๑ : ตอนที่ผมเดินไปแล๎วผมเจอต๎นหญา๎สวย ๆ ผมก็กค็ิดวําเดี๋ยวกค็งเจอต๎นที่สวยกวาํนี้ ดังนั้นผมก็
เลยไมํเด็ดมนั แล๎วผมก็เดนิไปเรื่อย รู๎ตัวอีกที มันก็สดุสนามหญา๎แล๎ว ครับ จะเดนิกลับกไ็มไํด๎ เพราะ
อาจารย๑สั่งห๎ามไว ๎

อาจารย๑ : นั่นแหละ คือสิง่ที่จะเกดิขึน้ในชีวิตจรงิ ต๎นหญ๎า ก็คอื คนที่อยูํรอบ ๆ ตัวเธอ ตน๎หญา๎ที่
สวยงาม ก็คอื คนที่เธอชอบ สํวนทุํงหญ๎า ก็คอื เวลา เวลาที่เธอจะหาคูํแท๎ อยํามัวแตํเปรียบเทยีบ แล๎วคิดวํา 
คงจะมีทีด่ีกวํานี้ เพราะถา๎มัวแตํ เปรียบเทียบ เธอจะเสียเวลาไปโดยเปลําประโยชน๑ อยําลมืวํา… "เวลาไมํ
เคยยอ๎นกลับ" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ควรตัดสินใจในสิ่งที่ต๎องการกํอนทีจ่ะสายเกินไป 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. 2-3) 

หน่วยที่ 13  ประเมินผล  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 27  การประเมินผล เวลา 1 ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้

260 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

1.1 เพื่อให๎ลูกเสือเขา๎ใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผําน ไมํผํานกจิกรรม 
1.2 เพื่อให๎ลูกเสือสามารถรับการประเมนิพฤตกิรรมทักษะชีวิตที่ลกูเสือได๎รับการพัฒนา 
1.3 เพื่อเตรียมความพร๎อมรับการประเมินตามวิธีการของผูก๎ํากับกองลกูเสือ 

2. เนื้อหา
2.1 เกณฑ๑การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
2.2 การประเมนิพฤติกรรมทักษะชีวิต 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสอืและจบการศึกษา 
3.2 การประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมูํลูกเสือ 
3.3 ใบความรู๎ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู๎กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู๎ตามทีห่ลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพือ่ตดัสินการจบการศึกษา 
4.2 ผู๎กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลกูเสือที่ได๎รับการเสรมิสร๎างทกัษะชีวิตผํานกจิกรรม

ลูกเสือ 
4.3 ลูกเสือประเมินความพรอ๎มของตนเองเพื่อรบัการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองในสํวนที่ไมํ

มั่นใจ 
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดขอ๎ตกลงรวํมกันถึงชํวงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผู๎กํากับลูกเสือนัดหมายและดาํเนินการประเมิน 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสอื 
5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพรอ๎มของลกูเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27 

1. การประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551

Flow Char กระบวนการประเมินผลลูกเสือ 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม 
ลูกเสือเสรมิสร้างทกัษะชีวิต 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 261 

แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 
ชื่อ ..........................................................ประเภทลูกเสอื...........................ช้ัน................................ 

ที่ รายการที่รับการประเมิน 
เกณฑ์ที่

สถานศึกษา
กําหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น 
ครบ/
ผ่าน 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน การพัฒนา 

1 1. เข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ ไมํนอ๎ยกวํา 

ตัดสินผลการเรยีนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ชิ้นงาน
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของ
ลูกเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือ   ที่ร่วมกจิกรรม 

- ซ่อมเสรมิ 
- พัฒนาซ้ า 

รับเครื่องหมายชั้นลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 

260 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

1.1 เพื่อให๎ลูกเสือเขา๎ใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผําน ไมํผํานกจิกรรม 
1.2 เพื่อให๎ลูกเสือสามารถรับการประเมนิพฤตกิรรมทักษะชีวิตที่ลกูเสือได๎รับการพัฒนา 
1.3 เพื่อเตรียมความพร๎อมรับการประเมินตามวิธีการของผูก๎ํากับกองลกูเสือ 

2. เนื้อหา
2.1 เกณฑ๑การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
2.2 การประเมนิพฤติกรรมทักษะชีวิต 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสอืและจบการศึกษา 
3.2 การประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมูํลูกเสือ 
3.3 ใบความรู๎ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู๎กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู๎ตามทีห่ลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพือ่ตดัสินการจบการศึกษา 
4.2 ผู๎กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลกูเสือที่ได๎รับการเสรมิสร๎างทกัษะชีวิตผํานกจิกรรม

ลูกเสือ 
4.3 ลูกเสือประเมินความพรอ๎มของตนเองเพื่อรบัการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองในสํวนที่ไมํ

มั่นใจ 
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดขอ๎ตกลงรวํมกันถึงชํวงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผู๎กํากับลูกเสือนัดหมายและดาํเนินการประเมิน 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสอื 
5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพรอ๎มของลกูเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27 

1. การประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551

Flow Char กระบวนการประเมินผลลูกเสือ 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม 
ลูกเสือเสรมิสร้างทกัษะชีวิต 
ลกูเสอืเรยีนรูจ้ากกจิกรรม

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 261 

แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 
ช่ือ ..........................................................ประเภทลูกเสอื...........................ช้ัน................................ 

ที่ รายการที่รับการประเมิน 
เกณฑ์ที่

สถานศึกษา
กําหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น 
ครบ/
ผ่าน 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน การพัฒนา 

1 1. เข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ ไมํนอ๎ยกวํา 

ตัดสินผลการเรยีนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ชิ้นงาน
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของ
ลูกเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือ   ที่ร่วมกจิกรรม 

- ซ่อมเสรมิ 
- พัฒนาซ้ า 

รับเครื่องหมายชั้นลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 

262 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

1.1 รํวมกิจกรรมการฝึกอบรม 
    1.2 รํวมกิจกรรมวันสาํคัญ 

 - วันสถาปนาลูกเสอื 
 - วันถวายราชสดุด ี
 - วันพํอแหํงชาต ิ
 - วันแมํแหํงชาต ิ
 - วันต๎านยาเสพติด 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑อื่นๆ 
 - กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 

    1.3 เดินทางไกล/ อยูคํํายพักแรม 

24ช่ัวโมง/ ปี 

1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
8ครั้ง/ ปี 
4ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 

2 2. มีผลงาน/ ชิ้นงานจากการเรียนรู๎
กิจกรรมลกูเสือ 
2.1 ผลงานการบริการ 

    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิสร๎างสรรค๑ 
    2.3 อื่นๆ เชํน รายงานฯ 

ไมํนอ๎ยกวํา 
6รายการ/ ป ี
2รายการ/ ป ี
2รายการ/ ป ี

3 3. มีความพรอ๎มเข๎ารับการทดสอบเพื่อ
เลื่อนชั้นและรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสือวิสามัญ 
3.1............................................. 

    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

ผ่านและพร้อม 

สรุป  ฉันมั่นใจวําผําน  ฉันมีความพรอ๎มให๎ประเมิน  ฉันยังไมํพรอ๎ม 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

1. ด้านทักษะลูกเสือ

  



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
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คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 261 

แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 
ช่ือ ..........................................................ประเภทลูกเสอื...........................ช้ัน................................ 

ที่ รายการที่รับการประเมิน 
เกณฑ์ที่

สถานศึกษา
กําหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น 
ครบ/
ผ่าน 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน การพัฒนา 

1 1. เข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ ไมํนอ๎ยกวํา 

ตัดสินผลการเรยีนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ชิ้นงาน
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของ
ลูกเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือ   ที่ร่วมกจิกรรม 

- ซ่อมเสรมิ 
- พัฒนาซ้ า 

รับเครื่องหมายชั้นลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 

260 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

1.1 เพื่อให๎ลูกเสือเขา๎ใจการประเมินผลเพือ่การตัดสินผลการผําน ไมํผํานกจิกรรม 
1.2 เพื่อให๎ลูกเสือสามารถรับการประเมนิพฤตกิรรมทักษะชีวิตที่ลกูเสือได๎รับการพัฒนา 
1.3 เพื่อเตรียมความพร๎อมรับการประเมินตามวิธีการของผูก๎ํากับกองลกูเสือ 

2. เนื้อหา
2.1 เกณฑ๑การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
2.2 การประเมนิพฤติกรรมทักษะชีวิต 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสอืและจบการศึกษา 
3.2 การประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมูํลูกเสือ 
3.3 ใบความรู๎ 

4. กิจกรรม
4.1 ผู๎กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู๎ตามทีห่ลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพือ่ตดัสินการจบการศึกษา 
4.2 ผู๎กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลกูเสือที่ได๎รับการเสรมิสร๎างทกัษะชีวิตผํานกจิกรรม

ลูกเสือ 
4.3 ลูกเสือประเมินความพรอ๎มของตนเองเพื่อรบัการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองในสํวนที่ไมํ

มั่นใจ 
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดขอ๎ตกลงรวํมกันถึงชํวงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผู๎กํากับลูกเสือนัดหมายและดาํเนินการประเมิน 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสอื 
5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพรอ๎มของลกูเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27 

1. การประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551

Flow Char กระบวนการประเมินผลลูกเสือ 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม 
ลูกเสือเสรมิสร้างทกัษะชีวิต คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 261 

แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 
ชื่อ ..........................................................ประเภทลูกเสอื...........................ช้ัน................................ 

ที่ รายการที่รับการประเมิน 
เกณฑ์ที่

สถานศึกษา
กําหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น 
ครบ/
ผ่าน 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน การพัฒนา 

1 1. เข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ ไมํนอ๎ยกวํา 

ตัดสินผลการเรยีนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ชิ้นงาน
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของ
ลูกเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือ   ที่ร่วมกจิกรรม 

- ซ่อมเสรมิ 
- พัฒนาซ้ า 

รับเครื่องหมายชั้นลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 

262 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

1.1 รํวมกิจกรรมการฝึกอบรม 
    1.2 รํวมกิจกรรมวันสาํคัญ 

 - วันสถาปนาลูกเสอื 
 - วันถวายราชสดุด ี
 - วันพํอแหํงชาต ิ
 - วันแมํแหํงชาต ิ
 - วันต๎านยาเสพติด 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑อื่นๆ 
 - กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 

    1.3 เดินทางไกล/ อยูคํํายพักแรม 

24ช่ัวโมง/ ปี 

1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
8ครั้ง/ ปี 
4ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 

2 2. มีผลงาน/ ชิ้นงานจากการเรียนรู๎
กิจกรรมลกูเสือ 
2.1 ผลงานการบริการ 

    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิสร๎างสรรค๑ 
    2.3 อื่นๆ เชํน รายงานฯ 

ไมํนอ๎ยกวํา 
6รายการ/ ป ี
2รายการ/ ป ี
2รายการ/ ป ี

3 3. มีความพรอ๎มเข๎ารับการทดสอบเพื่อ
เลื่อนชั้นและรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสือวิสามัญ 
3.1............................................. 

    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

ผ่านและพร้อม 

สรุป  ฉันมั่นใจวําผําน  ฉันมีความพรอ๎มให๎ประเมิน  ฉันยังไมํพรอ๎ม 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

1. ด้านทักษะลูกเสือ
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มั่นใจมากวําจะ
ผํานการประเมิน 

พร๎อมแล๎ว ไมํแนํใจ ต๎องขอความ
ชํวยเหลือจาก 

ผู๎กํากับ 

งุนงง 
ไมํเขา๎ใจ 

 มั่นใจมาก พร๎อมรับการประเมินเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

 พร๎อมรับการประเมิน 

ไมํแนํใจ 

 ยังต๎องพัฒนา/ ซํอมเสริมบางเรื่อง 

ต๎องการความชํวยเหลือจากผูก๎ํากับลกูเสือ 

ลงชื่อ.......................................................ผู๎ประเมิน 

แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสําหรับผู้กํากับลูกเสือ 

คําชี้แจง  ให๎ผู๎ตอบทําแบบประเมินทุกข๎อโดยแตํละข๎อให๎ทาํเครือ่งหมาย / ลงในชํองที่ตรงกับความ 
   เป็นจริง 

2.1 พฤติกรรมลูกเสือสํารองที่คาดหวัง 

262 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

1.1 รํวมกิจกรรมการฝึกอบรม 
    1.2 รํวมกิจกรรมวันสาํคัญ 

 - วันสถาปนาลูกเสอื 
 - วันถวายราชสดุด ี
 - วันพํอแหํงชาต ิ
 - วันแมํแหํงชาต ิ
 - วันต๎านยาเสพติด 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑อื่นๆ 
 - กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 

    1.3 เดินทางไกล/ อยูคํํายพักแรม 

24ช่ัวโมง/ ปี 

1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
8ครั้ง/ ปี 
4ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 

2 2. มีผลงาน/ ชิ้นงานจากการเรียนรู๎
กิจกรรมลกูเสือ 
2.1 ผลงานการบริการ 

    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิสร๎างสรรค๑ 
    2.3 อื่นๆ เชํน รายงานฯ 

ไมํนอ๎ยกวํา 
6รายการ/ ป ี
2รายการ/ ป ี
2รายการ/ ป ี

3 3. มีความพรอ๎มเข๎ารับการทดสอบเพื่อ
เลื่อนชั้นและรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสือวิสามัญ 
3.1............................................. 

    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

ผ่านและพร้อม 

สรุป  ฉันมั่นใจวําผําน  ฉันมีความพรอ๎มให๎ประเมิน  ฉันยังไมํพรอ๎ม 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

1. ด้านทักษะลูกเสือ

  

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 263 

มั่นใจมากวําจะ
ผํานการประเมิน 

พร๎อมแล๎ว ไมํแนํใจ ต๎องขอความ
ชํวยเหลือจาก 

ผู๎กํากับ 

งุนงง 
ไมํเขา๎ใจ 

 มั่นใจมาก พร๎อมรับการประเมินเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

 พร๎อมรับการประเมิน 

ไมํแนํใจ 

 ยังต๎องพัฒนา/ ซํอมเสริมบางเรื่อง 

ต๎องการความชํวยเหลือจากผูก๎ํากับลกูเสือ 

ลงช่ือ.......................................................ผู๎ประเมิน 

แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสําหรับผู้กํากับลูกเสือ 

คําชี้แจง  ให๎ผู๎ตอบทําแบบประเมินทุกข๎อโดยแตํละข๎อให๎ทาํเครือ่งหมาย / ลงในชํองที่ตรงกับความ 
   เป็นจริง 

2.1 พฤติกรรมลูกเสือสํารองที่คาดหวัง 

264 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการสังเกตและจดจาํ
2. ลูกเสือสามารถพึ่งตนเองและดูแลตนเองได๎
3. ลูกเสือสํารองปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑รักษาสิ่งแวดลอ๎ม
และอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาต ิ
4. ลูกเสือไมํมีปัญหาทันตสขุภาพและไมํเจ็บป่วยด๎วยโรคติดตํอ
ตามฤดูกาล 
5. ลูกเสือรู๎จกัรักษาสุขภาพและปฏิเสธสิ่งเสพติด
6. ลูกเสือรู๎จกัแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าหรอืใหก๎ารชํวยเหลือ/ แจ๎งเหตุเมือ่ประสบเหตุ
วิกฤต 
7. ลูกเสือมีสํวนสูงและน้ําหนักตามเกณฑ๑มาตรฐาน
8. ลูกเสือมีทกัษะในการสือ่สารได๎ถูกกาลเทศะและไมํก๎าวร๎าวรุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

ฉันมีทกัษะชีวิต ฉันจะมีทกัษะชีวิตถ๎าแก๎ไข
ปรับปรุงพฤติกรรม 

ฉันต๎องพัฒนาตนเองอกีมาก 

2.2 พฤติกรรมลูกเสือสามัญที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ๎ง
2. ลูกเสือรํวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑
3. ลูกเสือชํวยตนเองและครอบครัวได๎



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
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มั่นใจมากวําจะ
ผํานการประเมิน 

พร๎อมแล๎ว ไมํแนํใจ ต๎องขอความ
ชํวยเหลือจาก 

ผู๎กํากับ 

งุนงง 
ไมํเขา๎ใจ 

 มั่นใจมาก พร๎อมรับการประเมินเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

 พร๎อมรับการประเมิน 

ไมํแนํใจ 

 ยังต๎องพัฒนา/ ซํอมเสริมบางเรื่อง 

ต๎องการความชํวยเหลือจากผูก๎ํากับลกูเสือ 

ลงชื่อ.......................................................ผู๎ประเมิน 

แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสําหรับผู้กํากับลูกเสือ 

คําชี้แจง  ให๎ผู๎ตอบทําแบบประเมินทุกข๎อโดยแตํละข๎อให๎ทาํเครือ่งหมาย / ลงในชํองที่ตรงกับความ 
   เป็นจริง 

2.1 พฤติกรรมลูกเสือสํารองที่คาดหวัง 

262 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

1.1 รํวมกิจกรรมการฝึกอบรม 
    1.2 รํวมกิจกรรมวันสาํคัญ 

 - วันสถาปนาลูกเสอื 
 - วันถวายราชสดุด ี
 - วันพํอแหํงชาต ิ
 - วันแมํแหํงชาต ิ
 - วันต๎านยาเสพติด 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑อื่นๆ 
 - กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 

    1.3 เดินทางไกล/ อยูคํํายพักแรม 

24ช่ัวโมง/ ปี 

1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 
8ครั้ง/ ปี 
4ครั้ง/ ปี 
1 ครั้ง/ ปี 

2 2. มีผลงาน/ ชิ้นงานจากการเรียนรู๎
กิจกรรมลกูเสือ 
2.1 ผลงานการบริการ 

    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิสร๎างสรรค๑ 
    2.3 อื่นๆ เชํน รายงานฯ 

ไมํนอ๎ยกวํา 
6รายการ/ ป ี
2รายการ/ ป ี
2รายการ/ ป ี

3 3. มีความพรอ๎มเข๎ารับการทดสอบเพื่อ
เลื่อนชั้นและรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสือวิสามัญ 
3.1............................................. 

    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

ผ่านและพร้อม 

สรุป  ฉันมั่นใจวําผําน  ฉันมีความพรอ๎มให๎ประเมิน  ฉันยังไมํพรอ๎ม 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

1. ด้านทักษะลูกเสือ

  

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 263 

มั่นใจมากวําจะ
ผํานการประเมิน 

พร๎อมแล๎ว ไมํแนํใจ ต๎องขอความ
ชํวยเหลือจาก 

ผู๎กํากับ 

งุนงง 
ไมํเขา๎ใจ 

 มั่นใจมาก พร๎อมรับการประเมินเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

 พร๎อมรับการประเมิน 

ไมํแนํใจ 

 ยังต๎องพัฒนา/ ซํอมเสริมบางเรื่อง 

ต๎องการความชํวยเหลือจากผูก๎ํากับลกูเสือ 

ลงชื่อ.......................................................ผู๎ประเมิน 

แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสําหรับผู้กํากับลูกเสือ 

คําชี้แจง  ให๎ผู๎ตอบทําแบบประเมินทุกข๎อโดยแตํละข๎อให๎ทาํเครือ่งหมาย / ลงในชํองที่ตรงกับความ 
   เป็นจริง 

2.1 พฤติกรรมลูกเสือสํารองที่คาดหวัง 

264 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการสังเกตและจดจาํ
2. ลูกเสือสามารถพึ่งตนเองและดูแลตนเองได๎
3. ลูกเสือสํารองปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑รักษาสิ่งแวดลอ๎ม
และอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาต ิ
4. ลูกเสือไมํมีปัญหาทันตสขุภาพและไมํเจ็บป่วยด๎วยโรคติดตํอ
ตามฤดูกาล 
5. ลูกเสือรู๎จกัรักษาสุขภาพและปฏิเสธสิ่งเสพติด
6. ลูกเสือรู๎จกัแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าหรอืใหก๎ารชํวยเหลือ/ แจ๎งเหตุเมือ่ประสบเหตุ
วิกฤต 
7. ลูกเสือมีสํวนสูงและน้ําหนักตามเกณฑ๑มาตรฐาน
8. ลูกเสือมีทกัษะในการสือ่สารได๎ถูกกาลเทศะและไมํก๎าวร๎าวรุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

ฉันมีทกัษะชีวิต ฉันจะมีทกัษะชีวิตถ๎าแก๎ไข
ปรับปรุงพฤติกรรม 

ฉันต๎องพัฒนาตนเองอกีมาก 

2.2 พฤติกรรมลูกเสือสามัญที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ๎ง
2. ลูกเสือรํวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑
3. ลูกเสือชํวยตนเองและครอบครัวได๎
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4. ลูกเสือไมํมีปัญหาทันตสขุภาพ ไมํดืม่น้ําอัดลมขนมกรุบกรอบ
ไมํรับประทานขนมหวานเป็นประจํา

5. ลูกเสือรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑และไมํติดเกม
6. ลูกเสือประพฤติตนเหมาะสมกับเพศและวัยมีทักษะการสร๎าง
สัมพันธภาพและการสือ่สารไมํกา๎วร๎าวรุนแรง 
7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย๑ รู๎จักแก๎ปัญหา หรอืใหค๎วาม
ชํวยเหลือผู๎อื่น 

8. ลูกเสือมีน้าํหนกัและสํวนสูงตามเกณฑ๑มาตรฐาน
สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร๎อมเผชิญ 

อยํางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก๎ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต๎องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมํแนํใจชีวิต 
(มีปัญหาแล๎ว) 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 

1).................................................................................................................................................. 

2).................................................................................................................................................. 

3).................................................................................................................................................. 

4).................................................................................................................................................. 

2.3 พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง 

รายการประเมิน 1 2 
1. ลูกเสือพัฒนาตนเองให๎มีทกัษะในการทาํกิจกรรมลูกเสอื

ตามความสนใจและได๎รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

264 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการสังเกตและจดจาํ
2. ลูกเสือสามารถพึ่งตนเองและดูแลตนเองได๎
3. ลูกเสือสํารองปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑รักษาสิ่งแวดลอ๎ม
และอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาต ิ
4. ลูกเสือไมํมีปัญหาทันตสขุภาพและไมํเจ็บป่วยด๎วยโรคติดตํอ
ตามฤดูกาล 
5. ลูกเสือรู๎จกัรักษาสุขภาพและปฏิเสธสิ่งเสพติด
6. ลูกเสือรู๎จกัแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าหรอืใหก๎ารชํวยเหลือ/ แจ๎งเหตุเมือ่ประสบเหตุ
วิกฤต 
7. ลูกเสือมีสํวนสูงและน้ําหนักตามเกณฑ๑มาตรฐาน
8. ลูกเสือมีทกัษะในการสือ่สารได๎ถูกกาลเทศะและไมํก๎าวร๎าวรุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

ฉันมีทกัษะชีวิต ฉันจะมีทกัษะชีวิตถ๎าแก๎ไข
ปรับปรุงพฤติกรรม 

ฉันต๎องพัฒนาตนเองอกีมาก 
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2. ลูกเสือทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ตํอครอบครัว
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3. ลูกเสือใช๎เวลาวํางที่เป็นประโยชน๑ทาํกิจกรรม อนุรกัษ๑สํงเสริมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4. ลูกเสือรู๎เทําทนัสื่อโฆษณาและรู๎จักใช๎ประโยชน๑จาก  Internet
5. ลูกเสือเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมหรือปรับปรุงและพัฒนาตนเองได๎
เหมาะสมกับเพศวัยไมํกา๎วร๎าวรุนแรง 
6. ลูกเสือทํากิจกรรมหรือโครงการประหยดัพลงังาน/ทรัพยากร

7. ลูกเสือมกีารออม หรือทําบัญชีรายรับ รายจาํยอยํางตํอเนือ่ง
8. ลูกเสือไมํเคยประสบอุบัติเหตุจากการใชย๎านพาหนะ

สรุปแบบการประเมินตนเอง 
  

มีทักษะชีวิต 
พร๎อมเผชิญ 

อยํางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก๎ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต๎องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมํแนํใจชีวิต 
(มีปัญหาแล๎ว) 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 

1).................................................................................................................................................. 

2).................................................................................................................................................. 

3).................................................................................................................................................. 

4).................................................................................................................................................. 

2.4  พฤติกรรมลูกเสือวิสามัญที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. ลูกเสือทํากิจกรรม/โครงการ ตามความถนดัและความสนใจ
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4. ลูกเสือไมํมีปัญหาทันตสขุภาพ ไมํดืม่น้ําอัดลมขนมกรุบกรอบ
ไมํรับประทานขนมหวานเป็นประจํา
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6. ลูกเสือประพฤติตนเหมาะสมกับเพศและวัยมีทักษะการสร๎าง
สัมพันธภาพและการสือ่สารไมํกา๎วร๎าวรุนแรง 
7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย๑ รู๎จักแก๎ปัญหา หรอืใหค๎วาม
ชํวยเหลือผู๎อื่น 

8. ลูกเสือมีน้าํหนกัและสํวนสูงตามเกณฑ๑มาตรฐาน
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แก๎ไขปรับปรุง
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(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมํแนํใจชีวิต 
(มีปัญหาแล๎ว) 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 
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3).................................................................................................................................................. 

4).................................................................................................................................................. 

2.3 พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง 

รายการประเมิน 1 2 
1. ลูกเสือพัฒนาตนเองให๎มีทกัษะในการทาํกิจกรรมลูกเสอื

ตามความสนใจและได๎รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
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3).................................................................................................................................................. 

4).................................................................................................................................................. 

2.4  พฤติกรรมลูกเสือวิสามัญที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. ลูกเสือทํากิจกรรม/โครงการ ตามความถนดัและความสนใจ
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4. ลูกเสือไมํมีปัญหาทันตสขุภาพ ไมํดืม่น้ําอัดลมขนมกรุบกรอบ
ไมํรับประทานขนมหวานเป็นประจํา

5. ลูกเสือรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑และไมํติดเกม
6. ลูกเสือประพฤติตนเหมาะสมกับเพศและวัยมีทักษะการสร๎าง
สัมพันธภาพและการสือ่สารไมํกา๎วร๎าวรุนแรง 
7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย๑ รู๎จักแก๎ปัญหา หรอืใหค๎วาม
ชํวยเหลือผู๎อื่น 

8. ลูกเสือมีน้าํหนกัและสํวนสูงตามเกณฑ๑มาตรฐาน
สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร๎อมเผชิญ 

อยํางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก๎ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต๎องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมํแนํใจชีวิต 
(มีปัญหาแล๎ว) 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 

1).................................................................................................................................................. 

2).................................................................................................................................................. 

3).................................................................................................................................................. 

4).................................................................................................................................................. 

2.3 พฤติกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่คาดหวัง 

รายการประเมิน 1 2 
1. ลูกเสือพัฒนาตนเองให๎มีทกัษะในการทาํกิจกรรมลูกเสอื

ตามความสนใจและได๎รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
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2. ลูกเสือบริการผ๎ูอืน่ชํวยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3. ลูกเสือรู๎จักวิธีป้องกันความเสีย่งทางเพศ
4. ลูกเสือใช๎เวลากับสือ่ไอทีไดอ๎ยํางเหมาะสม
5. ลูกเสือตระหนกัถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากสิ่งยาเสพติด
6. ลูกเสือมคีํานยิมสขุภาพ ดา๎นอาหาร และความงามที่เหมาะสม

7. ลูกเสือทํางานหารายได๎ระหวํางเรยีน

8. ลูกเสือไมํมีพฤตกิรรมกา๎วร๎าวและไมํกอํเหตรุุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร๎อมเผชิญ 

อยํางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก๎ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต๎องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมํแนํใจชีวิต 
(มีปัญหาแล๎ว) 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 

1).................................................................................................................................................. 

2).................................................................................................................................................. 

3).................................................................................................................................................. 

4).................................................................................................................................................. 

ใบความรู้ 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ* 
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2. ลูกเสือทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ตํอครอบครัว
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3. ลูกเสือใช๎เวลาวํางที่เป็นประโยชน๑ทาํกิจกรรม อนุรกัษ๑สํงเสริมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4. ลูกเสือรู๎เทําทนัสื่อโฆษณาและรู๎จักใช๎ประโยชน๑จาก  Internet
5. ลูกเสือเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมหรือปรับปรุงและพัฒนาตนเองได๎
เหมาะสมกับเพศวัยไมํกา๎วร๎าวรุนแรง 
6. ลูกเสือทํากิจกรรมหรือโครงการประหยดัพลงังาน/ทรัพยากร

7. ลูกเสือมกีารออม หรือทําบัญชีรายรับ รายจาํยอยํางตํอเนือ่ง
8. ลูกเสือไมํเคยประสบอุบัติเหตุจากการใชย๎านพาหนะ

สรุปแบบการประเมินตนเอง 
  

มีทักษะชีวิต 
พร๎อมเผชิญ 

อยํางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก๎ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต๎องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมํแนํใจชีวิต 
(มีปัญหาแล๎ว) 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 

1).................................................................................................................................................. 

2).................................................................................................................................................. 

3).................................................................................................................................................. 

4).................................................................................................................................................. 

2.4  พฤติกรรมลูกเสือวิสามัญที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. ลูกเสือทํากิจกรรม/โครงการ ตามความถนดัและความสนใจ
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2. ลูกเสือบริการผ๎ูอืน่ชํวยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3. ลูกเสือรู๎จักวิธีป้องกันความเสีย่งทางเพศ
4. ลูกเสือใช๎เวลากับสือ่ไอทีไดอ๎ยํางเหมาะสม
5. ลูกเสือตระหนกัถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากสิ่งยาเสพติด
6. ลูกเสือมคีํานยิมสขุภาพ ดา๎นอาหาร และความงามที่เหมาะสม

7. ลูกเสือทํางานหารายได๎ระหวํางเรยีน

8. ลูกเสือไมํมีพฤตกิรรมกา๎วร๎าวและไมํกอํเหตรุุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร๎อมเผชิญ 

อยํางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก๎ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต๎องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมํแนํใจชีวิต 
(มีปัญหาแล๎ว) 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 

1).................................................................................................................................................. 

2).................................................................................................................................................. 

3).................................................................................................................................................. 

4).................................................................................................................................................. 

ใบความรู้ 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ* 
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1. การประเมินผลการเรียนรู๎ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให๎กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุํงปลูกฝังระเบียบ
วินัยและกฎเกณฑ๑เพื่อการอยูํรํวมกัน  รู๎จักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชน๑แกํสังคมและดําเนินวิถีชีวิตใน
ระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ๎มกันปัญหาสังคมตามชํวงวัยของลูกเสือ 

การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต๎องเป็นไปตามข๎อบังคับของสํานักงานลูกเสือแหํงชาติและสอดคล๎องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด๎วย 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ 

กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ 40 ชั่วโมงตํอปี
การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็น/สิ่งที่ต๎อง
ประเมินดังนี้ 

1. เวลาในการเข๎ารํวมกิจกรรม ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด

2. การเรียนรู๎ผํานกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง มุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพของตน
และการทํางานกลุํม 

3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู๎เรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู๎หรือการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง 

*การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแตํละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของกิจกรรมลูกเสือก็
ได๎ 

แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือ 

เสพตดิ
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2. ลูกเสือบริการผ๎ูอืน่ชํวยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3. ลูกเสือรู๎จักวิธีป้องกันความเสีย่งทางเพศ
4. ลูกเสือใช๎เวลากับสือ่ไอทีไดอ๎ยํางเหมาะสม
5. ลูกเสือตระหนกัถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากสิ่งยาเสพติด
6. ลูกเสือมคีํานยิมสขุภาพ ดา๎นอาหาร และความงามที่เหมาะสม

7. ลูกเสือทํางานหารายได๎ระหวํางเรยีน

8. ลูกเสือไมํมีพฤตกิรรมกา๎วร๎าวและไมํกอํเหตรุุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร๎อมเผชิญ 

อยํางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก๎ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต๎องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมํแนํใจชีวิต 
(มีปัญหาแล๎ว) 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 

1).................................................................................................................................................. 

2).................................................................................................................................................. 

3).................................................................................................................................................. 

4).................................................................................................................................................. 

ใบความรู้ 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ* 
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2. ลูกเสือทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ตํอครอบครัว
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3. ลูกเสือใช๎เวลาวํางที่เป็นประโยชน๑ทาํกิจกรรม อนุรกัษ๑สํงเสริมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4. ลูกเสือรู๎เทําทนัสื่อโฆษณาและรู๎จักใช๎ประโยชน๑จาก  Internet
5. ลูกเสือเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมหรือปรับปรุงและพัฒนาตนเองได๎
เหมาะสมกับเพศวัยไมํกา๎วร๎าวรุนแรง 
6. ลูกเสือทํากิจกรรมหรือโครงการประหยดัพลงังาน/ทรัพยากร

7. ลูกเสือมกีารออม หรือทําบัญชีรายรับ รายจาํยอยํางตํอเนือ่ง
8. ลูกเสือไมํเคยประสบอุบัติเหตุจากการใชย๎านพาหนะ

สรุปแบบการประเมินตนเอง 
  

มีทักษะชีวิต 
พร๎อมเผชิญ 

อยํางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก๎ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต๎องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมํแนํใจชีวิต 
(มีปัญหาแล๎ว) 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 

1).................................................................................................................................................. 

2).................................................................................................................................................. 

3).................................................................................................................................................. 

4).................................................................................................................................................. 

2.4  พฤติกรรมลูกเสือวิสามัญที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. ลูกเสือทํากิจกรรม/โครงการ ตามความถนดัและความสนใจ

คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 267 

2. ลูกเสือบริการผ๎ูอืน่ชํวยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3. ลูกเสือรู๎จักวิธีป้องกันความเสีย่งทางเพศ
4. ลูกเสือใช๎เวลากับสือ่ไอทีไดอ๎ยํางเหมาะสม
5. ลูกเสือตระหนกัถึงพิษภัยและหลีกเลี่ยงจากสิ่งยาเสพติด
6. ลูกเสือมคีํานยิมสขุภาพ ดา๎นอาหาร และความงามที่เหมาะสม

7. ลูกเสือทํางานหารายได๎ระหวํางเรยีน

8. ลูกเสือไมํมีพฤตกิรรมกา๎วร๎าวและไมํกอํเหตรุุนแรง

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร๎อมเผชิญ 

อยํางรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิต 
แก๎ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต๎องพัฒนาตนเอง 
อีกมาก  

(เสี่ยงนะเนี่ย) 

ไมํแนํใจชีวิต 
(มีปัญหาแล๎ว) 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 

1).................................................................................................................................................. 

2).................................................................................................................................................. 

3).................................................................................................................................................. 

4).................................................................................................................................................. 

ใบความรู้ 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ* 
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1. การประเมินผลการเรียนรู๎ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให๎กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุํงปลูกฝังระเบียบ
วินัยและกฎเกณฑ๑เพื่อการอยูํรํวมกัน  รู๎จักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชน๑แกํสังคมและดําเนินวิถีชีวิตใน
ระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ๎มกันปัญหาสังคมตามชํวงวัยของลูกเสือ 

การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต๎องเป็นไปตามข๎อบังคับของสํานักงานลูกเสือแหํงชาติและสอดคล๎องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด๎วย 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ 

กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ 40 ชั่วโมงตํอปี
การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็น/สิ่งที่ต๎อง
ประเมินดังนี้ 

1. เวลาในการเข๎ารํวมกิจกรรม ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด

2. การเรียนรู๎ผํานกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง มุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพของตน
และการทํางานกลุํม 

3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู๎เรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู๎หรือการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง 

*การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแตํละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของกิจกรรมลูกเสือก็
ได๎ 

แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 

แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือ 
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การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
1. การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.1 ตรวจสอบเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมของลูกเสือให๎เป็นไปตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคูม่ือการจัดกิจการลกูเสือที่

เสริมสร้างทกัษะชีวิต

ประเมินผลการเรียนรู ้

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรยีนรู้

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสรมิ 

เกณฑ์การประเมิน 

1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ชิ้นงาน
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของ
ลูกเสือ 

จัดพิธีประดับเครือ่งหมายลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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1. การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.1 ตรวจสอบเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมของลูกเสือให๎เป็นไปตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคูม่ือการจัดกิจการลกูเสือที่

เสริมสร้างทกัษะชีวิต

ประเมินผลการเรียนรู ้

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรยีนรู้

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสรมิ 

เกณฑ์การประเมิน 

1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ชิ้นงาน
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของ
ลูกเสือ 

จัดพิธีประดับเครือ่งหมายลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 

แนวทำงกำรประเมินผลกำรเรียนรู้กิจกรรมลกูเสือ

แผนการจดักจิกรรมลกูเสอื
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  1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู๎จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะ
ของผู๎เรียนตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนดด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เน๎นการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
  1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ๑ท่ีสถานศึกษากําหนดเป็นผ๎ูผํานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไมํผํานในเกณฑ๑เวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม
และผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู๎กํากับลูกเสือต๎องดําเนินการซํอมเสริมและ
ประเมินจนผําน ทั้งนี้ควรดําเนินการให๎เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ  ยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัยให๎อยูํในดุลพินิจของ
สถานศึกษา 
 2.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ 
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได๎รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลูกเสือและ
จบการศึกษาเป็นการประเมินการผํานกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผลการผํานในแตํละ
กิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผํานในแตํละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อ เลื่อนชั้นระดับลูกเสือและ
ประมวลผลรวมในปีสุดท๎ายเพื่อการจบแตํละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการดังกลําวมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 
  2.1 กําหนดให๎มีผู๎รับผิดชอบในการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการเข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือของ
ลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2 ผู๎รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการรํวมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็นรายบุคคล ราย
หมูํ ตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 1.  กําหนดเกณฑ๑การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว๎ 2 ระดับ คือ
ผําน และ ไมํผําน 
 2.  เกณฑ๑การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
      ผําน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมครบตามเกณฑ๑ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน / 
ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด 
      ไมํผําน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมไมํครบตามเกณฑ๑ ไมํผํานการปฏิบัติกิจกรรม
หรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไมํเป็นไปตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด 
 3.  เกณฑ๑การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค 
      ผําน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผําน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตรลูกเสือแตํละ
ประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 
       ไมํผําน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมํผําน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตรลูกเสือ
แตํละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 
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1. การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.1 ตรวจสอบเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมของลูกเสือให๎เป็นไปตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคูม่ือการจัดกิจการลกูเสือที่

เสริมสร้างทกัษะชีวิต

ประเมินผลการเรียนรู ้

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรยีนรู้

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสรมิ 

เกณฑ์การประเมิน 

1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ชิ้นงาน
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของ
ลูกเสือ 

จัดพิธีประดับเครือ่งหมายลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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1.1 ตรวจสอบเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมของลูกเสือให๎เป็นไปตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคูม่ือการจัดกิจการลกูเสือที่

เสริมสร้างทกัษะชีวิต

ประเมินผลการเรียนรู ้

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรยีนรู้

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสรมิ 

เกณฑ์การประเมิน 

1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ชิ้นงาน
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของ
ลูกเสือ 

จัดพิธีประดับเครือ่งหมายลกูเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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  1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู๎จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะ
ของผู๎เรียนตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนดด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เน๎นการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
  1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนดเป็นผู๎ผํานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไมํผํานในเกณฑ๑เวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม
และผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู๎กํากับลูกเสือต๎องดําเนินการซํอมเสริมและ
ประเมินจนผําน ทั้งนี้ควรดําเนินการให๎เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ  ยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัยให๎อยูํในดุลพินิจของ
สถานศึกษา 
 2.  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ 
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได๎รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลูกเสือและ
จบการศึกษาเป็นการประเมินการผํานกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผลการผํานในแตํละ
กิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผํานในแตํละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อ เลื่อนชั้นระดับลูกเสือและ
ประมวลผลรวมในปีสุดท๎ายเพื่อการจบแตํละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการดังกลําวมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 
  2.1 กําหนดให๎มีผู๎รับผิดชอบในการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการเข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือของ
ลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2 ผู๎รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการรํวมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็นรายบุคคล ราย
หมูํ ตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 1.  กําหนดเกณฑ๑การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว๎ 2 ระดับ คือ
ผําน และ ไมํผําน 
 2.  เกณฑ๑การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
      ผําน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมครบตามเกณฑ๑ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน / 
ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด 
      ไมํผําน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมไมํครบตามเกณฑ๑ ไมํผํานการปฏิบัติกิจกรรม
หรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไมํเป็นไปตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด 
 3.  เกณฑ๑การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค 
      ผําน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผําน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตรลูกเสือแตํละ
ประเภทกําหนด  รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 
       ไมํผําน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมํผําน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตรลูกเสือ
แตํละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 
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 4.  เกณฑ๑การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อจบหลักสูตรลูกเสือแตํละประเภทเป็น  
รายชั้นป ี
      ผําน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผําน ” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
      ไมํผําน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมํผําน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
(หมายเหตุ การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแตํละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของ
กิจกรรมลูกเสือก็ได๎) 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ๑ชุมนุมสหกรณ๑การเกษตรแหํงประเทศไทย จํากัด. 2551 
 
2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ 
 2.1 ความสามารถที่คาดหวังให๎เกิดขึ้นกับลูกเสอืโดยรวม คือ 
  1) ความสามารถในการคดิวิเคราะห๑ 
  2) ความสามารถในการคดิสร๎างสรรค๑ 
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผู๎อื่น 
  4) เห็นคุณคําตนเอง 
  5) รับผิดชอบตํอสังคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร๎างสัมพนัธภาพ 
  7) ความสามารถในการตัดสนิใจ 
  8) ความสามารถในการจัดการแกไ๎ขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ๑ 
  10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 
 2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให๎เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คอื 
  1) ลูกเสือสํารอง 
   (1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
   (2) พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได ๎
   (3) รู๎จักรักษาสิ่งแวดล๎อม 
   (4) ไมํเจ็บป่วยด๎วยโรคติดตอํตามฤดูกาล 
   (5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนดิ 
   (6) พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไมํก๎าวร๎าวรุนแรง 
   (7) แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได ๎
   (8) ให๎ความชํวยเหลอืเพื่อนในภาวะวิกฤติ 
  2) ลูกเสือสามัญ 
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   (1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ๎ง 
   (2) รํวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ด๎วยจิตอาสา 
   (3) พึ่งตนเองและชํวยเหลือครอบครัว 
   (4) ไมํดื่มน้าํอัดลม 
   (5) ไมํรับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ 
   (6) ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ 
   (7) รู๎จักพูดเชิงบวก ไมํพูดก๎าวร๎าวรุนแรง 
   (8) มีความซื่อสัตย๑ ไมํโกหก 
   (9) รู๎จักแก๎ปัญหาด๎วยสนัติวิธี 
   (10) มีน้ําหนักสํวนสูงตามเกณฑ๑มาตรฐาน 
  3) ลูกเสือสามัญรุํนใหญ ํ
   (1) มีทักษะในการทํากจิกรรมตามความสนใจ 

  (2) มีจิตอาสาทาํประโยชน๑/ ไมกํํอความเดอืดรอ๎น ใหก๎ับครอบครัว สถานศึกษา 
ชุมชน สังคม 

   (3) ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ 
   (4) รํวมกิจกรรมสํงเสรมิอนุรักษ๑ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
   (5) มีทักษะการคิดวิเคราะห๑ การยับยั้งไมํเป็นทาสของสื่อโฆษณา 
   (6) มีทักษะการใช๎ประโยชน๑จาก Internet 
   (7) มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
   (8) มีการออมหรือทําบัญชีรายรับ รายจํายของตนเองอยํางตํอเนื่อง 

  (9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง รอดพ๎นและไมํเกิดอบุัติเหตุจากการใช๎ยานพาหนะ 
   (10) ไมํเกี่ยวขอ๎งกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 
  4) ลูกเสือวิสามัญ 
   (1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน๑ตอํตัวเอง/ สังคม 

  (2) มีจิตอาสาและบริการ 
   (3) รู๎วิธีป้องกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่งทางเพศ 

  (4) ใช๎เวลากับสื่อ IT อยํางเหมาะสม ไมํเกิดความเสียหายตอํวิถีชีวิตปกติของ
ตนเอง 

   (5) ไมํเกี่ยวขอ๎งกับสิ่งเสพติด 
   (6) มีคํานิยมด๎านสุขภาพอยํางเหมาะสม ไมํเกดิผลเสียตามมา 

  (7) มีคํานิยมด๎านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไมํเกดิผลเสียหายตามมา 
   (8) มีคํานิยมด๎านความงามที่เหมาะสมไมํเกิดผลเสียหายตามมา 

  (9) ไมํมีพฤติกรรมก๎าวร๎าวและกอํเหตุรุนแรง 
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อ้างอิงจาก ผลลัพธ๑การจัดกิจกรรมลูกเสอื คูมํอื  Bench Marking 
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 4.  เกณฑ๑การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อจบหลักสูตรลูกเสือแตํละประเภทเป็น  
รายชั้นป ี
      ผําน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผําน ” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
      ไมํผําน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมํผําน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
(หมายเหตุ การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแตํละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวมของ
กิจกรรมลูกเสือก็ได๎) 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ๑ชุมนุมสหกรณ๑การเกษตรแหํงประเทศไทย จํากัด. 2551 
 
2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ 
 2.1 ความสามารถที่คาดหวังให๎เกิดขึ้นกับลูกเสอืโดยรวม คือ 
  1) ความสามารถในการคดิวิเคราะห๑ 
  2) ความสามารถในการคดิสร๎างสรรค๑ 
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผู๎อื่น 
  4) เห็นคุณคําตนเอง 
  5) รับผิดชอบตํอสังคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร๎างสัมพนัธภาพ 
  7) ความสามารถในการตัดสนิใจ 
  8) ความสามารถในการจัดการแกไ๎ขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ๑ 
  10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 
 2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให๎เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คอื 
  1) ลูกเสือสํารอง 
   (1) มีทักษะในการสังเกตและจดจํา 
   (2) พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได ๎
   (3) รู๎จักรักษาสิ่งแวดล๎อม 
   (4) ไมํเจ็บป่วยด๎วยโรคติดตอํตามฤดูกาล 
   (5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนดิ 
   (6) พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไมํก๎าวร๎าวรุนแรง 
   (7) แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได ๎
   (8) ให๎ความชํวยเหลอืเพื่อนในภาวะวิกฤติ 
  2) ลูกเสือสามัญ 
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   (1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ๎ง 
   (2) รํวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ด๎วยจิตอาสา 
   (3) พึ่งตนเองและชํวยเหลือครอบครัว 
   (4) ไมํดื่มน้าํอัดลม 
   (5) ไมํรับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ 
   (6) ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ 
   (7) รู๎จักพูดเชิงบวก ไมํพูดก๎าวร๎าวรุนแรง 
   (8) มีความซื่อสัตย๑ ไมํโกหก 
   (9) รู๎จักแก๎ปัญหาด๎วยสนัติวิธี 
   (10) มีน้ําหนักสํวนสูงตามเกณฑ๑มาตรฐาน 
  3) ลูกเสือสามัญรุํนใหญ ํ
   (1) มีทักษะในการทํากจิกรรมตามความสนใจ 

  (2) มีจิตอาสาทาํประโยชน๑/ ไมกํํอความเดอืดรอ๎น ใหก๎ับครอบครัว สถานศึกษา 
ชุมชน สังคม 

   (3) ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ 
   (4) รํวมกิจกรรมสํงเสรมิอนุรักษ๑ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
   (5) มีทักษะการคิดวิเคราะห๑ การยับยั้งไมํเป็นทาสของสื่อโฆษณา 
   (6) มีทักษะการใช๎ประโยชน๑จาก Internet 
   (7) มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
   (8) มีการออมหรือทําบัญชีรายรับ รายจํายของตนเองอยํางตํอเนื่อง 

  (9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง รอดพ๎นและไมํเกิดอบุัติเหตุจากการใช๎ยานพาหนะ 
   (10) ไมํเกี่ยวขอ๎งกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 
  4) ลูกเสือวิสามัญ 
   (1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน๑ตอํตัวเอง/ สังคม 

  (2) มีจิตอาสาและบริการ 
   (3) รู๎วิธีป้องกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่งทางเพศ 

  (4) ใช๎เวลากับสื่อ IT อยํางเหมาะสม ไมํเกิดความเสียหายตอํวิถีชีวิตปกติของ
ตนเอง 

   (5) ไมํเกี่ยวขอ๎งกับสิ่งเสพติด 
   (6) มีคํานิยมด๎านสุขภาพอยํางเหมาะสม ไมํเกดิผลเสียตามมา 

  (7) มีคํานิยมด๎านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไมํเกดิผลเสียหายตามมา 
   (8) มีคํานิยมด๎านความงามที่เหมาะสมไมํเกิดผลเสียหายตามมา 

  (9) ไมํมีพฤติกรรมก๎าวร๎าวและกอํเหตุรุนแรง 
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แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 
  

ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวติ  
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบคุคล ที่จาํเป็นตํอการปรับตัวในการเผชิญปัญหาตําง ๆ  และ

สามารถดาํเนินชีวิตทํามกลางสภาพสังคมทีม่ีการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน และเตรียมพรอ๎มสําหรับการ
เผชิญปัญหาในอนาคต 
 องค์ประกอบทักษะชีวิต  มี 12 องค๑ประกอบ จัดเป็น 6 คูํ โดยแบํงตามพฤติกรรมการเรียนรู๎  
3 ดา๎น ดังนี้ 

พุทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข

ปัญหา

การสร้าง
สัมพันธภาพและ

การสื่อสาร

ความคิด
สร้างสรรค์

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความเห็นใจ
ผู้อื่น

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์

จิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รู้ในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องค์ประกอบทักษะชีวิต 6 คู่ 3 ด้าน

  
แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

 
1. ด้านพุทธิพิสัย จัดไว๎ตรงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองค๑ประกอบรํวมและเป็นพืน้ฐานของทกุ

องค๑ประกอบ ได๎แก ํ
 - ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นความสามารถที่จะวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ ประเมิน ขอ๎มูล 

ขําวสาร ปัญหา และสถานการณ๑ตําง ๆ รอบตัว 
 - ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคิดออกไปอยํางกว๎างขวางโดยไมํยดึติดอยูํ

ในกรอบ และการสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํ 
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แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 
  

ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวติ  
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบคุคล ที่จาํเป็นตํอการปรับตัวในการเผชิญปัญหาตําง ๆ  และ

สามารถดาํเนินชีวิตทํามกลางสภาพสังคมทีม่ีการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน และเตรียมพรอ๎มสําหรับการ
เผชิญปัญหาในอนาคต 
 องค์ประกอบทักษะชีวิต  มี 12 องค๑ประกอบ จัดเป็น 6 คูํ โดยแบํงตามพฤติกรรมการเรียนรู๎  
3 ด๎าน ดังนี้ 

พุทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข

ปัญหา

การสร้าง
สัมพันธภาพและ

การสื่อสาร

ความคิด
สร้างสรรค์

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความเห็นใจ
ผู้อื่น

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์

จิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รู้ในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องค์ประกอบทักษะชีวิต 6 คู่ 3 ด้าน

  
แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

 
1. ด้านพุทธิพิสัย จัดไว๎ตรงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองค๑ประกอบรํวมและเป็นพืน้ฐานของทกุ

องค๑ประกอบ ได๎แก ํ
 - ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นความสามารถที่จะวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ ประเมิน ขอ๎มูล 

ขําวสาร ปัญหา และสถานการณ๑ตําง ๆ รอบตัว 
 - ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคิดออกไปอยํางกว๎างขวางโดยไมํยดึติดอยูํ

ในกรอบ และการสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํ 
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2.  ด้านจิตพิสัย หรือ เจตคติ  มี 2 คูํ คอื 
 คูํที่ 1  ความตระหนักรู๎ในตนเอง และ ความเข๎าใจ/เห็นใจผู๎อื่น 
 คูํที่ 2  เห็นคุณคํา/ภูมิใจตนเอง และ ความรับผิดชอบตํอสังคม 
 - ความตระหนักรู้ในตนเอง เป็นความสามารถในการค๎นหาและเข๎าใจในจุดดีจุดด๎อยของ

ตนเอง ยอมรับความแตกตํางของตนเองกับบุคคลอื่น ไมํวําจะในแงํความสามารถ เพศ วัย อาชีพ ระดับ
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท๎องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

 - ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเข๎าใจความรู๎สึกของผู๎อื่น เห็นอกเห็น
ใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอื่นที่แตกตํางกับเรา ไมํวําจะในแงํความสามารถ เพศ วัย อาชีพ ระดับ
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท๎องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

 - เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง เป็นการค๎นพบ คุณสมบัติเฉพาะตัวของตนเอง รู๎สึกวําตนเองมี
คุณคํา เชํน เป็นคนมีน้ําใจ ซื่อสัตย๑ ยุติธรรม และภูมิใจในความสามารถด๎านตําง ๆ ของตนเอง เชํน ด๎าน
สังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ การเรียน ฯลฯ  

 - ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรู๎สึกวําตนเองเป็นสํวนหนึ่งของสังคมและมีสํวน
รับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณคําตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับผู๎อื่นและ
สังคมสํวนรวมมากขึ้น จึงจัดเข๎าคูํกับความรับผิดชอบตํอสังคม 

3. ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะ ประกอบด๎วย 3 คูํ คอื 
 คูํที่ 1   การสือ่สารและการสร๎างสมัพันธภาพ 
 คูํที่ 2   การตัดสินใจและการแก๎ไขปัญหา 
 คูํที่ 3   การจดัการกับอารมณ๑และความเครยีด 
 - ทักษะการการส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใชค๎ําพดูและ

ภาษาทาํทาง เพื่อสื่อสารความรู๎สกึนกึคิดของตนเอง และสามารถรับรู๎ความรูส๎ึกนกึคิด ความต๎องการ ของ
อีกฝ่ายหนึ่ง มีการตอบสนองอยาํงเหมาะสมและเกิดสัมพันธภาพที่ดีตํอกัน 

 - ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช๎ในกรณีที่มีทางเลือกอยูํแล๎ว    
จึงเริ่มต๎นด๎วยการวิเคราะห๑ขอ๎ดขี๎อเสยีของแตํละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุและนําไปปฏิบัติ สํวนการ
แก๎ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู๎ปัญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลือก 
ได๎หลากหลาย วิเคราะห๑ข๎อดีข๎อเสียของแตํละทางเลือก ตดัสินใจเลือกทางเลือกในการแก๎ปัญหาที่เหมาะสม
ที่สุดและนําไปปฏิบัติ  

 - ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู๎อารมณ๑
ตนเอง ประเมนิและรู๎เทําทันวําอารมณ๑จะมีอทิธิพลตํอพฤตกิรรมของตนอยํางไร และเลือกใช๎วิธีจัดการกับ
อารมณ๑ที่เกดิขึ้นได๎อยํางเหมาะสม สวํนการจัดการความเครยีดเป็นความสามารถในการรับรู๎ระดับ
ความเครียดของตนเอง รู๎สาเหตุ หาทางแก๎ไข และมีวิธีผํอนคลายความเครียดของตนเองอยาํงเหมาะสม 
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ 
 ทักษะชีวิตทั่วไป  เป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสั งคม สําหรับปัญหาทั่ ว ๆ ไปใน

ชีวิตประจําวัน ด๎วยทักษะชีวิต 12  องค๑ประกอบ ให๎กับเด็กทุกคน  
 ทักษะชีวิตเฉพาะ เปน็การประยุกต๑ใช๎ทักษะชีวิต 12 องค๑ประกอบ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

ป้องกันปัญหาเฉพาะเรื่องสําหรับเด็กกลุํมเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนรองรับ 
 
ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน  

 เมื่อแบํงเยาวชนออกเป็น 3 กลุํม คือเด็กปกติ เด็กกลุํมเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา ทักษะชีวิต
จะเป็นกลยุทธ๑สําคัญในการสํงเสริมภูมิคุ๎มกันทางสังคม ให๎กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน สําหรับเด็กกลุํมเสี่ยง
ต๎องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแตํละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนรองรับ สํวน
เด็กที่มีปัญหาแล๎วใช๎การดูแลใกล๎ชิดเพื่อหาทางแก๎ปัญหาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล และมีระบบสํงตํอยัง
วิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข๎อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างทักษะชีวิตเฉพาะ 
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2.  ด้านจิตพิสัย หรือ เจตคติ  มี 2 คูํ คอื 
 คูํที่ 1  ความตระหนักรู๎ในตนเอง และ ความเข๎าใจ/เห็นใจผู๎อื่น 
 คูํที่ 2  เห็นคุณคํา/ภูมิใจตนเอง และ ความรับผิดชอบตํอสังคม 
 - ความตระหนักรู้ในตนเอง เป็นความสามารถในการค๎นหาและเข๎าใจในจุดดีจุดด๎อยของ

ตนเอง ยอมรับความแตกตํางของตนเองกับบุคคลอื่น ไมํวําจะในแงํความสามารถ เพศ วัย อาชีพ ระดับ
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท๎องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

 - ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเข๎าใจความรู๎สึกของผู๎อื่น เห็นอกเห็น
ใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอื่นที่แตกตํางกับเรา ไมํวําจะในแงํความสามารถ เพศ วัย อาชีพ ระดับ
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท๎องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

 - เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง เป็นการค๎นพบ คุณสมบัติเฉพาะตัวของตนเอง รู๎สึกวําตนเองมี
คุณคํา เชํน เป็นคนมีน้ําใจ ซื่อสัตย๑ ยุติธรรม และภูมิใจในความสามารถด๎านตําง ๆ ของตนเอง เชํน ด๎าน
สังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ การเรียน ฯลฯ  

 - ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรู๎สึกวําตนเองเป็นสํวนหนึ่งของสังคมและมีสํวน
รับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณคําตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับผู๎อื่นและ
สังคมสํวนรวมมากขึ้น จึงจัดเข๎าคูํกับความรับผิดชอบตํอสังคม 

3. ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะ ประกอบด๎วย 3 คูํ คอื 
 คูํที่ 1   การสือ่สารและการสร๎างสมัพันธภาพ 
 คูํที่ 2   การตัดสินใจและการแก๎ไขปัญหา 
 คูํที่ 3   การจดัการกับอารมณ๑และความเครยีด 
 - ทักษะการการส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใชค๎ําพดูและ

ภาษาทาํทาง เพื่อสื่อสารความรู๎สกึนกึคิดของตนเอง และสามารถรับรู๎ความรูส๎ึกนกึคิด ความต๎องการ ของ
อีกฝ่ายหนึ่ง มีการตอบสนองอยาํงเหมาะสมและเกิดสัมพันธภาพที่ดีตํอกัน 

 - ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช๎ในกรณีที่มีทางเลือกอยูํแล๎ว    
จึงเริ่มต๎นด๎วยการวิเคราะห๑ขอ๎ดขี๎อเสยีของแตํละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุและนําไปปฏิบัติ สํวนการ
แก๎ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู๎ปัญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลือก 
ได๎หลากหลาย วิเคราะห๑ข๎อดีข๎อเสียของแตํละทางเลือก ตดัสินใจเลือกทางเลือกในการแก๎ปัญหาที่เหมาะสม
ที่สุดและนําไปปฏิบัติ  

 - ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู๎อารมณ๑
ตนเอง ประเมนิและรู๎เทําทันวําอารมณ๑จะมีอทิธิพลตํอพฤตกิรรมของตนอยํางไร และเลือกใช๎วิธีจัดการกับ
อารมณ๑ที่เกดิขึ้นได๎อยํางเหมาะสม สวํนการจัดการความเครยีดเป็นความสามารถในการรับรู๎ระดับ
ความเครียดของตนเอง รู๎สาเหตุ หาทางแก๎ไข และมีวิธีผํอนคลายความเครียดของตนเองอยาํงเหมาะสม 
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ 
 ทักษะชีวิตทั่วไป  เป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสั งคม สําหรับปัญหาทั่ ว ๆ ไปใน

ชีวิตประจําวัน ด๎วยทักษะชีวิต 12  องค๑ประกอบ ให๎กับเด็กทุกคน  
 ทักษะชีวิตเฉพาะ เปน็การประยุกต๑ใช๎ทักษะชีวิต 12 องค๑ประกอบ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

ป้องกันปัญหาเฉพาะเรื่องสําหรับเด็กกลุํมเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนรองรับ 
 
ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน  

 เมื่อแบํงเยาวชนออกเป็น 3 กลุํม คือเด็กปกติ เด็กกลุํมเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา ทักษะชีวิต
จะเป็นกลยุทธ๑สําคัญในการสํงเสริมภูมิคุ๎มกันทางสังคม ให๎กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน สําหรับเด็กกลุํมเสี่ยง
ต๎องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแตํละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนรองรับ สํวน
เด็กที่มีปัญหาแล๎วใช๎การดูแลใกล๎ชิดเพื่อหาทางแก๎ปัญหาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล และมีระบบสํงตํอยัง
วิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข๎อง 
 

 

 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างทักษะชีวิตเฉพาะ 
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการดํารงชีวิต 
 ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด๎วย ความรู๎ เจตคต ิและ
ทักษะ ที่จําเป็นในการดําเนนิชีวิตทํามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วในปัจจุบัน และ
เตรียมพร๎อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต มี 6 คูํ 12 องค๑ประกอบ 
 ทักษะการดํารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช๎ในกิจวัตรประจําวัน ในเรื่องพื้นฐานของชีวิต 
มักเป็นทกัษะทางกายภาพ เชํน อาบน้ํา แตํงตวั ซักเสื้อผา๎ ปรุงอาหาร ขีจ่ักรยาน วํายน้ํา ผกูเงื่อนเชือก การ
จัดกระเป๋าเดนิทาง การใช๎แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 
 ความเช่ือมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการดํารงชีวิต  
 ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มกัถูกใช๎ผสมผสาน เชื่อมโยงกัน ทั้งในกิจวัตรประจําวันปกติ 
และในสถานการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมํแยกสวํน โดยทักษะชีวิตจะเป็นตัวชํวยในการเลอืกและใช๎ทักษะการ
ดํารงชีวิตได๎อยํางเหมาะสม ถูกที่ ถูกเวลา และเกิดผลลัพธ๑ทีด่ี 
 สถานการณ๑ทางจิตสังคม มักใช๎ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยาํง เชํน  

 การจัดการกับอารมณ๑โกรธ ความขดัแย๎ง และ ความรุนแรง 
 ตระหนักรู๎และหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงตําง ๆ รวมถึงการป้องกนัอุบัติเหต ุ  
 การชํวยเหลือผูอ๎ื่น และรับผิดชอบตํอสํวนรวม 
 การสื่อสารเชิงบวกและสร๎างสมัพันธภาพที่ดี  

 กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช๎ทักษะการดาํรงชีวิตเป็นหลัก เชํน อาบน้ํา แตํงตัว แปรงฟัน ซักเสือ้ผ๎า 
ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน วํายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช๎แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ  
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการดํารงชีวิต 
 ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด๎วย ความรู๎ เจตคต ิและ
ทักษะ ที่จําเป็นในการดําเนนิชีวิตทํามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วในปัจจุบัน และ
เตรียมพร๎อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต มี 6 คูํ 12 องค๑ประกอบ 
 ทักษะการดํารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช๎ในกิจวัตรประจําวัน ในเรื่องพื้นฐานของชีวิต 
มักเป็นทกัษะทางกายภาพ เชํน อาบน้ํา แตํงตวั ซักเสื้อผา๎ ปรุงอาหาร ขีจ่ักรยาน วํายน้ํา ผกูเงื่อนเชือก การ
จัดกระเป๋าเดนิทาง การใช๎แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 
 ความเช่ือมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการดํารงชีวิต  
 ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มกัถูกใช๎ผสมผสาน เชื่อมโยงกัน ทั้งในกิจวัตรประจําวันปกติ 
และในสถานการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมํแยกสวํน โดยทักษะชีวิตจะเป็นตัวชํวยในการเลอืกและใช๎ทักษะการ
ดํารงชีวิตได๎อยํางเหมาะสม ถูกที่ ถูกเวลา และเกิดผลลัพธ๑ทีด่ี 
 สถานการณ๑ทางจิตสังคม มักใช๎ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยาํง เชํน  

 การจัดการกับอารมณ๑โกรธ ความขดัแย๎ง และ ความรุนแรง 
 ตระหนักรู๎และหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงตําง ๆ รวมถึงการป้องกนัอุบัติเหต ุ  
 การชํวยเหลือผูอ๎ื่น และรับผิดชอบตํอสํวนรวม 
 การสื่อสารเชิงบวกและสร๎างสมัพันธภาพที่ดี  

 กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช๎ทักษะการดาํรงชีวิตเป็นหลัก เชํน อาบน้ํา แตํงตัว แปรงฟัน ซักเสือ้ผ๎า 
ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน วํายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช๎แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ  
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด฿วย ความรู฿ เจตคติ 

และทักษะ ที่จําเปน็ในการดําเนนิชีวิตทามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปัจจุบัน และ
เตรียมพร฿อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต มี 6 คู 12 องคโประกอบ 

ทักษะการด ารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช฿ในกจิวัตรประจําวัน ในเรือ่งพืน้ฐานของ
ชีวิต มักเป็นทกัษะทางกายภาพ เชน อาบน้าํ แตงตัว ซักเสือ้ผ฿า ปรุงอาหาร 
ขี่จักรยาน วายน้ํา ผกูเงื่อนเชือก การจดักระเปาเดินทาง การใช฿แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 

ความเช่ือมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มกัถูกใช฿ผสมผสาน เชือ่มโยงกัน ทั้งในกจิวัตรประจําวัน

ปกติ และในสถานการณโตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมแยกสวน โดยทักษะชีวิตจะเป็นตัวชวยในการเลือกและใช฿
ทักษะการดํารงชีวิตได฿อยางเหมาะสม ถูกที่ ถกูเวลา และเกิดผลลัพธโทีด่ี 

สถานการณโทางจิตสังคม มักใช฿ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยาง เชน  
การจัดการกับอารมณโโกรธ ความขดัแย฿ง และ ความรุนแรง 
ตระหนักรู฿และหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงตาง ๆ รวมถึงการปฺองกนัอุบัติเหต ุ  
การชวยเหลือผู฿อื่น และรับผิดชอบตอสวนรวม 
การสื่อสารเชิงบวกและสร฿างสมัพันธภาพที่ดี  
กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช฿ทักษะการดาํรงชีวิตเป็นหลัก เชน อาบน้ํา แตงตัว แปรงฟัน ซกั

เสื้อผ฿า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน วายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช฿แผนที่เขม็ทิศ ฯลฯ 
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การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

• เป็นกระบวนการ (Process Learning)
• มสีว่นรว่ม (Physical Participation) มสีว่นรว่มดา้นรา่งกาย ลง
มอืกระท ากจิกรรมในลักษณะตา่ง ๆ

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
 สร๎างด๎วย 2 วิธีการใหญ ํๆ คือ 
 1. เรียนรู๎เองตามธรรมชาติ ซึ่งขึ้นกับประสบการณ๑และการมีแบบอยํางที่ดี จึงไมมํีทิศทางที่แนนํอน 
และกวําจะเรียนรู๎กอ็าจช๎าเกินไป 
 2. สร๎างโดยกระบวนการเรียนการสอนที่ยดึผู๎เรยีนเป็นศูนย๑กลาง ให๎เดก็เรียนรู๎รํวมกันในกลุํม ผําน
กิจกรรมรูปแบบตําง ๆ ที่เด็กต๎องมีสํวนรํวมทั้งทางรํางกายคอืลงมอืปฏิบัติ และทางความคดิคอืการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ๑ เพื่อสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํรํวมกนั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การมีสํวนรํวมทางสติปัญญาทําให๎เกิดทกัษะชีวิต 2 องค๑ประกอบแกนหลักคือความคิดวิเคราะห๑และ

ความคดิวิจารณ๑ 
ปฏิสัมพันธ๑ในกลุํมเพื่อทํากิจกรรมรํวมกัน ทําให๎เด็กได๎ฝึกองค๑ประกอบทักษะชีวิต ด๎านทักษะทั้ง 3 คูํ 

คือการสร๎างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก๎ไขปัญหา การจัดการอารมณ๑และความเครียด  
 การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทําให๎เกิดความเข๎าใจคนอื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการไตรํตรอง

ทําความเข๎าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองค๑ประกอบทักษะชีวิตด๎านเจตคติคือ การเข๎าใจตนเอง และเข๎าใจ/
เห็นใจผู๎อื่น 

การได๎รับการยอมรับจากกลุํม การทํางานสําเร็จได๎รับคําชม ทําให๎เกิดความภูมิใจและเห็นคุณคํา
ตนเอง นําไปสูํความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งตํอตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีสํวนรํวม ชํวยให๎กิจกรรมสนุกสนานนําสนใจ และนําไปสูํจุดประสงค๑ ที่ตั้งไว๎ 
รวมทั้งการประยุกต๑ใช๎เป็นการเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เชื่อมองค๑ความรู๎ใหมํที่เกิดขึ้นเข๎าสูํชีวิตจริง วําได๎เกิด
การเรียนรู๎อะไรและนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางไร 
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 
 ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องสําหรับ
เยาวชน เพื่อสร๎างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแกํสังคม ด๎วยวิธีการลูกเสือ 
 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทางการศึกษาสํวน
หนึ่ง ซึ่งมุํงพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง รํางกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให๎เป็นบุคคลที่มี
ความประพฤติดีงาม ไมํกระทําตนเป็นปัญหาสังคม และดํารงชีวิตอยํางมีความหมาย และสุขสบาย 
หลักการลูกเสือ (Scout principle) 
 หลักการลกูเสือโลกเน๎นทีห่น๎าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 
 1.หน๎าที่ตํอพระเจ๎า/ศาสนา ได๎แกํ การแสวงหาและดําเนินชีวิตอยํางมีคุณคําและความหมาย 
 2.หน๎าที่ตํอผู๎อื่น ได๎แกํ การเคารพ ให๎เกียรติ ชํวยเหลือผู๎อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล๎อม 
 3.หน๎าที่ ตํอตนเอง ได๎แกํ  พัฒนาตนเองทั้ งด๎ านรํ า งกาย จิต ใจ อารมณ๑  สั งคม  และ  
จิตวิญญาณ 
 หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 
 1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ 
 2. จงรักภักดีตํอพระมหากษัตริย๑และประเทศชาติ 
 3. เข๎ารํวมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู๎อื่นและเพื่อนมนุษย๑ทุกคน รวมทั้ง
ธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 
 4. รับผิดชอบตํอการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

ลงมอืกระท�ำกจิกรรม ในลกัษณะตำ่ง ๆ
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การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

• เป็นกระบวนการ (Process Learning)
• มสีว่นรว่ม (Physical Participation) มสีว่นรว่มดา้นรา่งกาย ลง
มอืกระท ากจิกรรมในลักษณะตา่ง ๆ

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
 สร๎างด๎วย 2 วิธีการใหญ ํๆ คือ 
 1. เรียนรู๎เองตามธรรมชาติ ซึ่งขึ้นกับประสบการณ๑และการมีแบบอยํางที่ดี จึงไมมํีทิศทางที่แนนํอน 
และกวําจะเรียนรู๎กอ็าจช๎าเกินไป 
 2. สร๎างโดยกระบวนการเรียนการสอนที่ยดึผู๎เรยีนเป็นศูนย๑กลาง ให๎เดก็เรียนรู๎รํวมกันในกลุํม ผําน
กิจกรรมรูปแบบตําง ๆ ที่เด็กต๎องมีสํวนรํวมทั้งทางรํางกายคอืลงมอืปฏิบัติ และทางความคดิคอืการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ๑ เพื่อสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํรํวมกนั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การมีสํวนรํวมทางสติปัญญาทําให๎เกิดทกัษะชีวิต 2 องค๑ประกอบแกนหลักคือความคิดวิเคราะห๑และ

ความคดิวิจารณ๑ 
ปฏิสัมพันธ๑ในกลุํมเพื่อทํากิจกรรมรํวมกัน ทําให๎เด็กได๎ฝึกองค๑ประกอบทักษะชีวิต ด๎านทักษะทั้ง 3 คูํ 

คือการสร๎างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก๎ไขปัญหา การจัดการอารมณ๑และความเครียด  
 การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทําให๎เกิดความเข๎าใจคนอื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการไตรํตรอง

ทําความเข๎าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองค๑ประกอบทักษะชีวิตด๎านเจตคติคือ การเข๎าใจตนเอง และเข๎าใจ/
เห็นใจผู๎อื่น 

การได๎รับการยอมรับจากกลุํม การทํางานสําเร็จได๎รับคําชม ทําให๎เกิดความภูมิใจและเห็นคุณคํา
ตนเอง นําไปสูํความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งตํอตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีสํวนรํวม ชํวยให๎กิจกรรมสนุกสนานนําสนใจ และนําไปสูํจุดประสงค๑ ที่ตั้งไว๎ 
รวมทั้งการประยุกต๑ใช๎เป็นการเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เชื่อมองค๑ความรู๎ใหมํที่เกิดขึ้นเข๎าสูํชีวิตจริง วําได๎เกิด
การเรียนรู๎อะไรและนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางไร 
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 
 ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องสําหรับ
เยาวชน เพื่อสร๎างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแกํสังคม ด๎วยวิธีการลูกเสือ 
 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทางการศึกษาสํวน
หนึ่ง ซึ่งมุํงพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง รํางกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให๎เป็นบุคคลที่มี
ความประพฤติดีงาม ไมํกระทําตนเป็นปัญหาสังคม และดํารงชีวิตอยํางมีความหมาย และสุขสบาย 
หลักการลูกเสือ (Scout principle) 
 หลักการลกูเสือโลกเน๎นทีห่น๎าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 
 1.หน๎าที่ตํอพระเจ๎า/ศาสนา ได๎แกํ การแสวงหาและดําเนินชีวิตอยํางมีคุณคําและความหมาย 
 2.หน๎าที่ตํอผู๎อื่น ได๎แกํ การเคารพ ให๎เกียรติ ชํวยเหลือผู๎อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล๎อม 
 3.หน๎าที่ ตํอตนเอง ได๎แกํ  พัฒนาตนเองทั้ งด๎ านรํ า งกาย จิต ใจ อารมณ๑  สั งคม  และ  
จิตวิญญาณ 
 หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 
 1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ 
 2. จงรักภักดีตํอพระมหากษัตริย๑และประเทศชาติ 
 3. เข๎ารํวมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู๎อื่นและเพื่อนมนุษย๑ทุกคน รวมทั้ง
ธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 
 4. รับผิดชอบตํอการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
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วิธีการลูกเสือ (Scout method) 
 วิธกีารลูกเสอืโลก ม ี8 องค๑ประกอบ โดยแบํงออกเป็น 3 กลุํม คือ 
 กลุํมที่ 1 ผู๎ใหญํมีหน๎าที่ชํวยเหลือและสํงเสรมิเยาวชนให๎เกดิการเรยีนรู๎ในกลุํม  
 กลุํมที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค๑ในการพัฒนาเยาวชนอยํางตํอเนือ่งและเป็นระบบ 
 กลุํมที่ 3 เป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช๎ มี 6 องค๑ประกอบ 
 1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื 
 2. ใช๎ระบบสัญลักษณ๑เป็นแรงกระตุ๎นไปสูํเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 
 3. ระบบหมูํ (กลุํมเรียนรู๎รํวมกัน) 
 4. เรียนรู๎ใกล๎ชิดธรรมชาต ิ
 5. เรียนรู๎จากการลงมอืปฏิบัติ / เกม 
 6. เรียนรู๎จากการบริการผ๎ูอืน่ 
 วิธีการลูกเสอืไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 7 องค๑ประกอบ คอื 
 1. ความก๎าวหน๎าในการเข๎ารํวมกจิกรรม 
 2. การสนับสนุนโดยผู๎ใหญ ํ
 3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ 
 4. การใช๎สัญลักษณ๑รํวมกัน 
 5. ระบบหมูํ 
 6. การศึกษาธรรมชาต ิ
 7. เรียนรู๎จากการกระทํา 
วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร  
 วิธีการลูกเสือ มีองค๑ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็น
ศูนย๑กลาง การสร๎างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค๑ประกอบ เกิดขึ้นด๎วยกิจกรรมดังตารางตํอไปนี้   
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให๎เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ 
และชํวยสร๎างสรรค๑สังคมให๎เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก๎าวหน๎า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความ
มั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังตํอไปนี้ 
 1. ให๎มีนิสัยชํางสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 
 2. ให๎ซื่อสัตย๑สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น 
 3. ให๎รู๎จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน๑ 
 4. ให๎รู๎จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให๎ทํากิจการตําง ๆ ตามความเหมาะสม 
 5. ให๎รู๎จักรักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 
หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 หลักสูตรลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตได๎ใช๎ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติวําด๎วยการปกครอง  
หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุํนใหญํ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหาที่
สอดคล๎องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด๎านตําง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหนํวยกิจกรรมตามที่ระบุใน
หลักสูตรของลูกเสือแตํละประเภท ดังนั้น ชื่อหนํวยกิจกรรม และจํานวนหนํวยกิจกรรมของลูกเสือแตํละ
ประเภทจึงแตกตํางกัน 
 แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตในคูํมือชุดนี้ ได๎ออกแบบโดยบูรณาการกิจกรรมที่
เสริมสร๎างทักษะชีวิตเข๎ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช๎ระบบหมูํหรือกลุํมยํอย โดยให๎เด็กเป็นศูนย๑กลาง และมี
ผู๎ใหญํทําหน๎าที่ชํวยเหลือและสํงเสริมให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ในกลุํม แนะนํา สั่งสอน และฝึกอบรมให๎
สามารถพึ่งตนเองได๎ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอสํวนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เสริมสร๎าง
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วิธีการลูกเสือ (Scout method) 
 วิธกีารลูกเสอืโลก ม ี8 องค๑ประกอบ โดยแบํงออกเป็น 3 กลุํม คือ 
 กลุํมที่ 1 ผู๎ใหญํมีหน๎าที่ชํวยเหลือและสํงเสรมิเยาวชนให๎เกดิการเรยีนรู๎ในกลุํม  
 กลุํมที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค๑ในการพัฒนาเยาวชนอยํางตํอเนือ่งและเป็นระบบ 
 กลุํมที่ 3 เป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช๎ มี 6 องค๑ประกอบ 
 1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื 
 2. ใช๎ระบบสัญลักษณ๑เป็นแรงกระตุ๎นไปสูํเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 
 3. ระบบหมูํ (กลุํมเรียนรู๎รํวมกัน) 
 4. เรียนรู๎ใกล๎ชิดธรรมชาต ิ
 5. เรียนรู๎จากการลงมอืปฏิบัติ / เกม 
 6. เรียนรู๎จากการบริการผ๎ูอืน่ 
 วิธีการลูกเสอืไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 7 องค๑ประกอบ คอื 
 1. ความก๎าวหน๎าในการเข๎ารํวมกจิกรรม 
 2. การสนับสนุนโดยผู๎ใหญ ํ
 3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ 
 4. การใช๎สัญลักษณ๑รํวมกัน 
 5. ระบบหมูํ 
 6. การศึกษาธรรมชาต ิ
 7. เรียนรู๎จากการกระทํา 
วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร  
 วิธีการลูกเสือ มีองค๑ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็น
ศูนย๑กลาง การสร๎างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค๑ประกอบ เกิดขึ้นด๎วยกิจกรรมดังตารางตํอไปนี้   
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให๎เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ 
และชํวยสร๎างสรรค๑สังคมให๎เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก๎าวหน๎า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความ
มั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังตํอไปนี้ 
 1. ให๎มีนิสัยชํางสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 
 2. ให๎ซื่อสัตย๑สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น 
 3. ให๎รู๎จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน๑ 
 4. ให๎รู๎จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให๎ทํากิจการตําง ๆ ตามความเหมาะสม 
 5. ให๎รู๎จักรักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 
หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 หลักสูตรลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตได๎ใช๎ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติวําด๎วยการปกครอง  
หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุํนใหญํ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหาที่
สอดคล๎องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด๎านตําง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหนํวยกิจกรรมตามที่ระบุใน
หลักสูตรของลูกเสือแตํละประเภท ดังนั้น ชื่อหนํวยกิจกรรม และจํานวนหนํวยกิจกรรมของลูกเสือแตํละ
ประเภทจึงแตกตํางกัน 
 แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตในคูํมือชุดนี้ ได๎ออกแบบโดยบูรณาการกิจกรรมที่
เสริมสร๎างทักษะชีวิตเข๎ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช๎ระบบหมูํหรือกลุํมยํอย โดยให๎เด็กเป็นศูนย๑กลาง และมี
ผู๎ใหญํทําหน๎าที่ชํวยเหลือและสํงเสริมให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ในกลุํม แนะนํา สั่งสอน และฝึกอบรมให๎
สามารถพึ่งตนเองได๎ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอสํวนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เสริมสร๎าง
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คุณคําในตนเอง รวมทั้งใช๎ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ เป็นแรง
กระตุ๎นไปสูํเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 
 องค๑ประกอบในการประชุมกอง เน๎นการใช๎ชีวิตกลางแจ๎ง นอกห๎องเรียน ใกล๎ชิดธรรมชาติ  เรียนรู๎
จากการลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง เกม และการบริการผู๎อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือทุกประเภท 
โดยกิจกรรมที่ใช๎ แบํงออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การรายงานและการสํารวจ การวิเคราะห๑และ
การประเมิน เกมและการแขํงขัน การบําเพ็ญประโยชน๑  การออกแบบกิจกรรมเพื่อให๎ลูกเสือใช๎กระบวนการ
กลุํมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  สร๎างองค๑ความรู๎และสรุปความคิดรวบ
ยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให๎ลูกเสือได๎ประยุกต๑ใช๎สิ่งที่ได๎เรียนรู๎อีกด๎วย   
 เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบํงออกได๎เป็น 3 กลุํม ประกอบด๎วย  
 1.กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติ (ไมํรวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 
 2. กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติที่ชํวยเสริมสร๎างทักษะชีวิตด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตํอสํวนรวม 
 3.กิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคมตํอเหตุการณ๑และสภาพปัญหาของ
เด็กแตํละวัย 
 สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามข๎อบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมาย
ลูกเสือหลวง  ไมํได๎นํามารวบรวมไว๎ในคูํมือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้ 
 คูํมือมีจํานวน 11 เลํม ตามชั้นปีของลูกเสือ 4 ประเภท แตํละเลํม ได๎จัดทําตารางหนํวยกิจกรรม 
และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อให๎เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต
ของลูกเสือในแตํละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว๎ในตารางชํองขวาสุด วําเป็นแผนการจัดกิจกรรม
เสริมสร๎างทักษะชีวิต 
 แผนการจัดกิจกรรมประกอบด๎วย  จุดประสงค๑การเรียนรู๎ เนื้อหา ส่ือการเรียนรู๎ กิจกรรม การ
ประเมินผล องค๑ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
(เพลง เกม ใบงาน ใบความรู๎ เรื่องที่เป็นประโยชน๑) 
ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและตํางประเทศ รวมทั้งสัมภาษณ๑ 
ผูเ๎ชี่ยวชาญด๎านลูกเสือ 
 2. สัมนาครู ผู๎ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู๎เชี่ยวชาญด๎านกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อ
รํวมกันค๎นหาปัญหาจริงของเด็กแตํละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 
 3. จัดทําคูํมือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได๎แกํ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือ
สามัญ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํและลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น 11 เลํม โดยผํานการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา 
จนเป็นที่ยอมรับและนําไปใช๎ในสถานศึกษาจํานวนมาก 
 4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํและลูกเสือ
วิสามัญ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น และขั้นความรู๎ชั้นสูง รวม 8 ประเภท โดยได๎รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการ
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บริหารลูกเสือแหํงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให๎ใช๎เป็นหลักสูตรการ
ฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแหํงชาติ   
 5. จัดทํา คูํมือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร๎างวิทยากรและ
ฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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284 คู่มือสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือวสิามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช.2-3 

 

คุณคําในตนเอง รวมทั้งใช๎ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ เป็นแรง
กระตุ๎นไปสูํเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 
 องค๑ประกอบในการประชุมกอง เน๎นการใช๎ชีวิตกลางแจ๎ง นอกห๎องเรียน ใกล๎ชิดธรรมชาติ  เรียนรู๎
จากการลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง เกม และการบริการผู๎อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือทุกประเภท 
โดยกิจกรรมที่ใช๎ แบํงออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การรายงานและการสํารวจ การวิเคราะห๑และ
การประเมิน เกมและการแขํงขัน การบําเพ็ญประโยชน๑  การออกแบบกิจกรรมเพื่อให๎ลูกเสือใช๎กระบวนการ
กลุํมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  สร๎างองค๑ความรู๎และสรุปความคิดรวบ
ยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให๎ลูกเสือได๎ประยุกต๑ใช๎สิ่งที่ได๎เรียนรู๎อีกด๎วย   
 เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบํงออกได๎เป็น 3 กลุํม ประกอบด๎วย  
 1.กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติ (ไมํรวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 
 2. กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติที่ชํวยเสริมสร๎างทักษะชีวิตด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตํอสํวนรวม 
 3.กิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคมตํอเหตุการณ๑และสภาพปัญหาของ
เด็กแตํละวัย 
 สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามข๎อบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมาย
ลูกเสือหลวง  ไมํได๎นํามารวบรวมไว๎ในคูํมือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้ 
 คูํมือมีจํานวน 11 เลํม ตามชั้นปีของลูกเสือ 4 ประเภท แตํละเลํม ได๎จัดทําตารางหนํวยกิจกรรม 
และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อให๎เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต
ของลูกเสือในแตํละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว๎ในตารางชํองขวาสุด วําเป็นแผนการจัดกิจกรรม
เสริมสร๎างทักษะชีวิต 
 แผนการจัดกิจกรรมประกอบด๎วย  จุดประสงค๑การเรียนรู๎ เนื้อหา ส่ือการเรียนรู๎ กิจกรรม การ
ประเมินผล องค๑ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
(เพลง เกม ใบงาน ใบความรู๎ เรื่องที่เป็นประโยชน๑) 
ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและตํางประเทศ รวมทั้งสัมภาษณ๑ 
ผูเ๎ชี่ยวชาญด๎านลูกเสือ 
 2. สัมนาครู ผู๎ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู๎เช่ียวชาญด๎านกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อ
รํวมกันค๎นหาปัญหาจริงของเด็กแตํละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 
 3. จัดทําคูํมือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได๎แกํ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือ
สามัญ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํและลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น 11 เลํม โดยผํานการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา 
จนเป็นที่ยอมรับและนําไปใช๎ในสถานศึกษาจํานวนมาก 
 4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํและลูกเสือ
วิสามัญ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น และขั้นความรู๎ชั้นสูง รวม 8 ประเภท โดยได๎รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการ
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บริหารลูกเสือแหํงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให๎ใช๎เป็นหลักสูตรการ
ฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแหํงชาติ   
 5. จัดทํา คูํมือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร๎างวิทยากรและ
ฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
  
 การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตนั้น  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว๎ ทุกประการ  
แตํเน๎นการสอดแทรกการเรียนรู๎ทักษะชีวิตเพิ่มเข๎าไปด๎วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค๑ที่รอบด๎าน และ
ครอบคลุมการดํารงชีวิตในปัจจุบัน  
คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม  เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให๎ผู๎เรียนได๎ มีโอกาสเรียนรู๎
ประสบการณ๑ตํางๆ ด๎วยตนเอง ผํานการทํากิจกรรมรํวมกัน  ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑ของเพื่อนใน
กลุํม ทําให๎สามารถเรียนรู๎ได๎มากขึ้นโดยใช๎เวลาน๎อยลง  การออกแบบกิจกรรมจะต๎องกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิด
ความสนใจ และรํวมมือในการทํากิจกรรมที่กําหนดให๎อยํางเต็มที่ จึงจะ เกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   
ผลที่เกิดขึ้นตํอผู๎เรียนมีดังนี้ 
 1. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนกล๎าแสดงออกและทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 
 2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม 
 3. เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการกําหนดขอบขําย เนื้อหา และวัตถุประสงค๑ 
 4. ผู๎เรียนได๎ฝึกฝน พฤติกรรมการเรียนรู๎ทั้งทางด๎านความรู๎ เจตคติ และทักษะ  รวมทั้งความคิด
สร๎างสรรค๑ และจินตนาการด๎วย 
ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบํงออกได๎เป็น 5 ประเภท คือ 
 1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎ลูกเสือได๎ใช๎ความสามารถในการแสดงออก 
แสดงความคิดสร๎างสรรค๑ จินตนาการในรูปแบบตําง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการจําลองประสบการณ๑ตําง ๆ มาเพื่อการ
เรียนรู๎ได๎งํายและสะดวกขึ้น  หรือเป็นสิ่งที่ใช๎แทนประสบการณ๑จริง เพราะศาสตร๑ตํางๆ ในโลก มีมากเกินกวําที่
จะเรียนรู๎ได๎หมดสิ้นจากประสบการณ๑ตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยูํในอดีต หรือซับซ๎อนเร๎นลับหรือเป็น
อันตราย ไมํสะดวกตํอการเรียนรู๎จากประสบการณ๑จริง 

ตัวอยํางกิจกรรม เชํน 
 1.1 สถานการณ๑จําลอง เป็นการจัดสภาพแวดล๎อมให๎ใกล๎เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อให๎
ผู๎เรียนได๎ฝึกฝน แก๎ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ๑ที่กําลังเผชิญอยูํนั้นแล๎วนําประสบการณ๑แหํง
ความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหา 
 1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผู๎สอนชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค๑ โดยการแสดงหรือ
กระทําให๎ดูเป็นตัวอยําง ให๎ความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู๎เรียนจะต๎องเฝ้าสังเกตอยูํโดยตลอด  
 1.3 เลํานิทาน   
 1.4 ละคร  หุํนจําลอง 
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 1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน๎นการใช๎ดนตรีเป็นสื่อในการ
เรียนรู๎ทั้งในแงํเนื้อหาและความบันเทิง ผํอนคลาย และเข๎าถึงวัฒนธรรมตําง ๆ 
 1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เชํน การวาดรูป การป้ันดินเหนียว งานหัตถกรรม การร๎อยดอกไม๎  
 1.7 การโต๎วาที                         
                      ฯลฯ 
 2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เป็นกิจกรรมที่เน๎นให๎ลูกเสือได๎เรียนรู๎จากความเป็นจริง /
เหตุการณ๑จริง ในชีวิตประจําวัน ผํานประสบการณ๑ตรงด๎วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการศึกษา เชํน 
การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู๎ผํานสถานการณ๑จริงด๎วยการลงพื้นที่สํารวจ และจําลองสิ่งที่ได๎
เรียนรู๎สูํแผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ๑ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได๎เรียนรู๎นั้น 
 ตัวอยํางกิจกรรม เชํน 
การสัมภาษณ๑ การเป็นผู๎สื่อขําว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทําปูมชีวิต
บุคคลตัวอยําง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความการเลําเรื่อง ฯลฯ 
 3. กิจกรรมการวิเคราะห๑และการประเมิน เป็นการเรียนรู๎ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
รํวมกันวิเคราะห๑/ประเมิน สิ่งตํางๆที่เกิดขึ้น 
 ตัวอยํางกิจกรรม เชํน 
 การเปรียบเทียบคุณคํา การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 
 4. การเลํนเกมและการแขํงขัน   
  4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให๎ลูกเสือเกิดการเรียนรู๎ผํานการ
เลํนเกม ให๎ข๎อคิดที่สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ เชํน เกมกระซิบ  เป็นต๎น 
  4.2 การแขํงขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแขํงขัน และมีการตัดสินหาผู๎ชนะ เชํน การตอบ
ปัญหาในเรื่องตําง ๆ เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดความสนใจใฝ่รู๎มากขึ้น ฯลฯ   
 5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ เป็นกิจกรรมสร๎างสรรค๑ที่เน๎นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ ได๎แกํ  การ
จัดกิจกรรมการกุศล การซํอมของเลํนให๎น๎อง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและดูแลต๎นไม๎ การเก็บ
ผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน๎อง ฯลฯ  
หลักการออกแบบกิจกรรม 
 1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต๎องสอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ เชํน  
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มักเลือกใช๎ กิจกรรมการวิเคราะห๑และการประเมิน การรายงาน และการ
แขํงขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต๎องการให๎เรียนรู๎ เป็นต๎น 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร๎างความรู๎สึกที่สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ 
เชํน กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ เป็นต๎น 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ๎าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช๎กิจกรรมการวิเคราะห๑ และประเมิน
สํวนทักษะทางกายภาพ เลือกได๎เกือบทุกประเภท 
 2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพื่อให๎ลูกเสือได๎รํวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่สอดคล๎อง
กับผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ เชํน 

จงึจะ
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
  
 การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตนั้น  ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว๎ ทุกประการ  
แตํเน๎นการสอดแทรกการเรียนรู๎ทักษะชีวิตเพิ่มเข๎าไปด๎วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค๑ที่รอบด๎าน และ
ครอบคลุมการดํารงชีวิตในปัจจุบัน  
คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม  เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให๎ผู๎เรียนได๎ มีโอกาสเรียนรู๎
ประสบการณ๑ตํางๆ ด๎วยตนเอง ผํานการทํากิจกรรมรํวมกัน  ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑ของเพื่อนใน
กลุํม ทําให๎สามารถเรียนรู๎ได๎มากขึ้นโดยใช๎เวลาน๎อยลง  การออกแบบกิจกรรมจะต๎องกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิด
ความสนใจ และรํวมมือในการทํากิจกรรมที่กําหนดให๎อยํางเต็มที่ จึงจะ เกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   
ผลที่เกิดขึ้นตํอผู๎เรียนมีดังนี้ 
 1. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนกล๎าแสดงออกและทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 
 2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม 
 3. เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการกําหนดขอบขําย เนื้อหา และวัตถุประสงค๑ 
 4. ผู๎เรียนได๎ฝึกฝน พฤติกรรมการเรียนรู๎ทั้งทางด๎านความรู๎ เจตคติ และทักษะ  รวมทั้งความคิด
สร๎างสรรค๑ และจินตนาการด๎วย 
ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบํงออกได๎เป็น 5 ประเภท คือ 
 1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎ลูกเสือได๎ใช๎ความสามารถในการแสดงออก 
แสดงความคิดสร๎างสรรค๑ จินตนาการในรูปแบบตําง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการจําลองประสบการณ๑ตําง ๆ มาเพื่อการ
เรียนรู๎ได๎งํายและสะดวกขึ้น  หรือเป็นสิ่งที่ใช๎แทนประสบการณ๑จริง เพราะศาสตร๑ตํางๆ ในโลก มีมากเกินกวําที่
จะเรียนรู๎ได๎หมดสิ้นจากประสบการณ๑ตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยูํในอดีต หรือซับซ๎อนเร๎นลับหรือเป็น
อันตราย ไมํสะดวกตํอการเรียนรู๎จากประสบการณ๑จริง 

ตัวอยํางกิจกรรม เชํน 
 1.1 สถานการณ๑จําลอง เป็นการจัดสภาพแวดล๎อมให๎ใกล๎เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อให๎
ผู๎เรียนได๎ฝึกฝน แก๎ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ๑ที่กําลังเผชิญอยูํนั้นแล๎วนําประสบการณ๑แหํง
ความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหา 
 1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผู๎สอนชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค๑ โดยการแสดงหรือ
กระทําให๎ดูเป็นตัวอยําง ให๎ความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู๎เรียนจะต๎องเฝ้าสังเกตอยูํโดยตลอด  
 1.3 เลํานิทาน   
 1.4 ละคร  หุํนจําลอง 
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 1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน๎นการใช๎ดนตรีเป็นสื่อในการ
เรียนรู๎ทั้งในแงํเนื้อหาและความบันเทิง ผํอนคลาย และเข๎าถึงวัฒนธรรมตําง ๆ 
 1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เชํน การวาดรูป การป้ันดินเหนียว งานหัตถกรรม การร๎อยดอกไม๎  
 1.7 การโต๎วาที                         
                      ฯลฯ 
 2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เป็นกิจกรรมที่เน๎นให๎ลูกเสือได๎เรียนรู๎จากความเป็นจริง /
เหตุการณ๑จริง ในชีวิตประจําวัน ผํานประสบการณ๑ตรงด๎วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการศึกษา เชํน 
การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู๎ผํานสถานการณ๑จริงด๎วยการลงพื้นที่สํารวจ และจําลองสิ่งที่ได๎
เรียนรู๎สูํแผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ๑ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได๎เรียนรู๎นั้น 
 ตัวอยํางกิจกรรม เชํน 
การสัมภาษณ๑ การเป็นผู๎สื่อขําว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทําปูมชีวิต
บุคคลตัวอยําง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความการเลําเรื่อง ฯลฯ 
 3. กิจกรรมการวิเคราะห๑และการประเมิน เป็นการเรียนรู๎ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
รํวมกันวิเคราะห๑/ประเมิน สิ่งตํางๆที่เกิดขึ้น 
 ตัวอยํางกิจกรรม เชํน 
 การเปรียบเทียบคุณคํา การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ 
 4. การเลํนเกมและการแขํงขัน   
  4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให๎ลูกเสือเกิดการเรียนรู๎ผํานการ
เลํนเกม ให๎ข๎อคิดที่สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ เชํน เกมกระซิบ  เป็นต๎น 
  4.2 การแขํงขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแขํงขัน และมีการตัดสินหาผู๎ชนะ เชํน การตอบ
ปัญหาในเรื่องตําง ๆ เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดความสนใจใฝ่รู๎มากขึ้น ฯลฯ   
 5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ เป็นกิจกรรมสร๎างสรรค๑ที่เน๎นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ ได๎แกํ  การ
จัดกิจกรรมการกุศล การซํอมของเลํนให๎น๎อง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและดูแลต๎นไม๎ การเก็บ
ผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน๎อง ฯลฯ  
หลักการออกแบบกิจกรรม 
 1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต๎องสอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ เชํน  
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มักเลือกใช๎ กิจกรรมการวิเคราะห๑และการประเมิน การรายงาน และการ
แขํงขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต๎องการให๎เรียนรู๎ เป็นต๎น 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร๎างความรู๎สึกที่สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ 
เชํน กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ เป็นต๎น 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ๎าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช๎กิจกรรมการวิเคราะห๑ และประเมิน
สํวนทักษะทางกายภาพ เลือกได๎เกือบทุกประเภท 
 2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพื่อให๎ลูกเสือได๎รํวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่สอดคล๎อง
กับผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ เชํน 
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 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ตั้งประเด็นให๎ วิเคราะห๑ /สังเคราะห๑ /ประเมิน เนื้อหาที่ต๎องการให๎
ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ได๎จริง 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ตั้งประเด็นให๎เกิดการโต๎แย๎งกันด๎วยเหตุผลในเรื่องความคิดความเชื่อ ที่
เกี่ยวข๎องกับเจตคติที่ต๎องการ เพื่อให๎สมาชิกแตํละคนได๎มีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเอง ที่
แตกตํางจากคนอื่น ทําให๎เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต๎แย๎งกันด๎วยเหตุผลในกระบวนการ
กลุํม 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให๎เกิดความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ในขั้นตอนการทําทักษะ    
นั้น ๆ  เชํนการวิเคราะห๑ความครบถ๎วนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะห๑จุดอํอน ที่มักจะทําทักษะ
นั้น ๆ ไมํสําเร็จ เป็นต๎น  
 3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกต๑ใช๎ ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นให๎
ชัดเจน และเปิดโอกาสให๎ได๎ลองประยุกต๑ใช๎ ได๎แกํ 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค๑ความรู๎ที่ต๎องการให๎เกิดขึ้น 
ประยุกต๑ใช๎โดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ตํางจากเดิม เชํน การทํารายงาน ทําสรุปยํอ ฯลฯ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ความคิดรวบยอดไมํมีเนื้อหา แตํเป็นความรู๎สึกและความคิดความเชื่อที่
เกิดขึ้นภายในตัวผู๎เรียน  ประยุกต๑โดยการแสดงออกที่สอดคล๎องกับเจตคติที่เกิด เชํน การกระทําที่แสดงออก
ถึงความซื่อสัตย๑ การกระทําที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นต๎น                                                                           
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข๎าใจขั้นตอนและทําทักษะนั้น ๆ ได๎ 
ประยุกต๑โดยการฝึกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ  
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สมาคมวางแผนครอบครัวแหํงประเทศไทย.  คูม่ืออบรมวิทยากร  การจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะ

ชีวิต.  สมาคมวางแผนครอบครัวแหํงประเทศไทย,  2553. 
สํานักการลูกเสอื  ยุวกาชาด  และกิจการนกัเรยีน  สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
  แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือให้สอดคล้องกับหลักสูตร  การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช  2544.  โรงพิมพ๑คุรุสภาลาดพร๎าว,  2549. 
สํานักการลูกเสอื  ยุวกาชาด  และกิจการนกัเรยีน  สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
 แนวทางการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  พ.ศ.  2552. 
 องค๑การค๎าของ  สกสค., 2552. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน.  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. 
   โรงพิมพ๑คุรุสภาลาดพร๎าว,  2534. 
อุบลวรรณ   แสนมหายักษ๑.  เพลงลูกเสือ.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลกูเสือสํารอง  

สามัญ  สามัญรุ่นใหญ่  ข้ันความรู้ช้ันสูง : (เอกสารอัดสําเนา),  2539. 
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Scout_Jamboree 
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement 
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=0db802ca17a2e96f&clk=wttpcts 
http://www.inspect2.moe.go.th/3%20SS.ATC/index.html 
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 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ตั้งประเด็นให๎ วิเคราะห๑ /สังเคราะห๑ /ประเมิน เนื้อหาที่ต๎องการให๎
ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ได๎จริง 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ตั้งประเด็นให๎เกิดการโต๎แย๎งกันด๎วยเหตุผลในเรื่องความคิดความเชื่อ ที่
เกี่ยวข๎องกับเจตคติที่ต๎องการ เพื่อให๎สมาชิกแตํละคนได๎มีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเอง ที่
แตกตํางจากคนอื่น ทําให๎เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต๎แย๎งกันด๎วยเหตุผลในกระบวนการ
กลุํม 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให๎เกิดความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ในขั้นตอนการทําทักษะ    
นั้น ๆ  เชํนการวิเคราะห๑ความครบถ๎วนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะห๑จุดอํอน ที่มักจะทําทักษะ
นั้น ๆ ไมํสําเร็จ เป็นต๎น  
 3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกต๑ใช๎ ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นให๎
ชัดเจน และเปิดโอกาสให๎ได๎ลองประยุกต๑ใช๎ ได๎แกํ 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค๑ความรู๎ที่ต๎องการให๎เกิดขึ้น 
ประยุกต๑ใช๎โดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ตํางจากเดิม เชํน การทํารายงาน ทําสรุปยํอ ฯลฯ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย  ความคิดรวบยอดไมํมีเนื้อหา แตํเป็นความรู๎สึกและความคิดความเชื่อที่
เกิดขึ้นภายในตัวผู๎เรียน  ประยุกต๑โดยการแสดงออกที่สอดคล๎องกับเจตคติที่เกิด เชํน การกระทําที่แสดงออก
ถึงความซื่อสัตย๑ การกระทําที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นต๎น                                                                           
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข๎าใจขั้นตอนและทําทักษะนั้น ๆ ได๎ 
ประยุกต๑โดยการฝึกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ  
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สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหํงชาต.ิ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง 

หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่ 15). โรงพิมพ๑  สกสค.ลาดพรา๎ว,  2529. 
กรมพลศึกษาประจาํเขตการศึกษา 8.  นิทานที่เป็นคติสอนใจ. (เอกสารอดัสําเนา) : มปท.,2537. 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธรณสุข. คู่มือวิทยากรฝึกอบรมทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันเอดส์ 
 ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, ม.ป.ท.: พิมพ๑ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2541. 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธรณสุข. คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส. น.พ.อนันต๑  
 อุํนแก๎ว บรรณาธิการ ม.ป.ท. : พิมพ๑ครั้งที่ 1  มิถุนายน 2544 
กระทรวงศึกษาธิการ  หลกัสูตรแกนกลาง.  การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551. 
 โรงพิมพ๑ ชุมนุมสหกรณ๑การเกษตรแหํงประเทศไทย,  2551. 
คณะกรรมการลกูเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร  สํานกังานลูกเสือแหํงชาติ.  คู่มือการฝึกอบรมผู้บงัคับบัญชา  

ลูกเสือข้ันผู้ช่วยผู้ให้ฝึกอบรมวิชาผู้ให้การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ  (Assistant  Leader  
Trainers  course)  (A .L.T.C). โรงพิมพ๑  สกสค. : ลาดพร๎าว, 2551. 

จิราวุช   คุม๎จันทร๑.  เกม/นันทนาการกลุ่มสัมพันธ์.  เอกสารอัดสาํเนา : มปท.,  2547. 
มณฑานี ตันติสขุ, หนังสือผู๎หญิงอัศจรรย๑. http://www.nantbook.com/webboard/detail.php?qID=116.  
 เป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักดีดีง่ายนิดเดียว แค่รู้จักตัวเองดีดี,  สืบค๎นเมือ่วันที่ 24  มีนาคม 
2553 
สมาคมวางแผนครอบครัวแหํงประเทศไทย.  คูม่ืออบรมวิทยากร  การจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะ

ชีวิต.  สมาคมวางแผนครอบครัวแหํงประเทศไทย,  2553. 
สํานักการลูกเสอื  ยุวกาชาด  และกิจการนกัเรยีน  สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
  แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือให้สอดคล้องกับหลักสูตร  การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช  2544.  โรงพิมพ๑คุรุสภาลาดพร๎าว,  2549. 
สํานักการลูกเสอื  ยุวกาชาด  และกิจการนกัเรยีน  สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
 แนวทางการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  พ.ศ.  2552. 
 องค๑การค๎าของ  สกสค., 2552. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน.  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. 
   โรงพิมพ๑คุรุสภาลาดพร๎าว,  2534. 
อุบลวรรณ   แสนมหายักษ๑.  เพลงลูกเสือ.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลกูเสือสํารอง  

สามัญ  สามัญรุ่นใหญ่  ข้ันความรู้ช้ันสูง : (เอกสารอัดสําเนา),  2539. 
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Scout_Jamboree 
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement 
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=0db802ca17a2e96f&clk=wttpcts 
http://www.inspect2.moe.go.th/3%20SS.ATC/index.html 

บรรณำนุกรม

กระทรวงสาธารณสขุ.

กระทรวงสาธารณสขุ.
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http://www.lovesquare.com http://mathafaps.tripod.com/gentleman.htm , อย่างไรจึงเรียกว่า เป็น 
"สุภาพบุรุษ”, สืบค๎นเมือ่วันที่ 23 มีนาคม 2553 
http://www.navyscoutclub.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538687830 
http://www.rdpb.go.th/RDPB/Front/Projects/RDPBImportantProject.aspx 
http://www.scoutthailand.org/main/show_page.php?topic_id=56&auto_id=13&TopicPk=19 
http://122.155.0.105/~scout/modules/news/article.php?storyid=7 
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ดําเนินการโดย 
 
 
 

สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ 
154 ศาลาวชิราวุธ แขวงวังใหมํ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330    
โทรศัพท๑ 0-2219-2731 โทรสาร 0-2219-2108 
website : http://www.scoutthailand.org 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300   โทรศัพท๑ 0-2288-5511  
website : http://www.obec.go.th 

 
 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
อาคารศูนย๑เรียนรู๎สขุภาวะ 99/8 ซอยงามดพูลี แขวงทุํงมหาเมฆ        
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  โทรศัพท๑ 0-2343-1500 
โทรสาร 0-2343-1501 website : http://www.thaihealth.or.th 

 
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท๑ 0-941-2320  โทรสาร 0-2561-5130  
website : http://www.ppat.or.th E-mail : info@ppat.or.th 

  
          สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
        สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  
        ถนนราชดําเนนินอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300    
        โทรศัพท๑ 0-2282-0850  
        website : http://www.srs.moe.go.th 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300   โทรศัพท๑ 0-2288-5511  
website : http://www.obec.go.th 

 
 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
อาคารศูนย๑เรียนรู๎สขุภาวะ 99/8 ซอยงามดพูลี แขวงทุํงมหาเมฆ        
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  โทรศัพท๑ 0-2343-1500 
โทรสาร 0-2343-1501 website : http://www.thaihealth.or.th 

 
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท๑ 0-941-2320  โทรสาร 0-2561-5130  
website : http://www.ppat.or.th E-mail : info@ppat.or.th 

  
          สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
        สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  
        ถนนราชดําเนนินอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300    
        โทรศัพท๑ 0-2282-0850  
        website : http://www.srs.moe.go.th 

 





คู่มือส่งเสริมและพัฒ
นากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ
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